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RESUM 

Sent els autònoms i les petites i mitjanes empreses (PIME) el motor de 

l’economia espanyola (Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, 2017) i l’educació per a l’emprenedoria una de les peces 

principals del seu engranatge (Comisión Europea, 2002), sorgeix l’interès 

d’analitzar en aquest treball el grau de promoció real de l’esperit emprenedor a 

l’etapa escolar mitjançant els projectes de miniempreses. El propòsit d’aquesta 

diagnosi és esbrinar  les raons principals del baix nombre de miniempreses 

escolars dels centres públics de secundària de Menorca. Per aconseguir-ho 

s’ha estudiat quin és el grau de coneixement i opinió quant a l’educació per a 

l’emprenedoria, quin és el nombre i transcendència de les iniciatives existents, 

quins són els obstacles amb els quals s’enfronten per a la promoció de l’esperit 

emprenedor, s’han reconegut bones pràctiques per a la seva adopció i per últim 

s’han fet algunes propostes. 

 

Per assolir els objectius d’aquest treball d’investigació s’han realitzat visites als 

centre i entrevistes personals amb els directors dels set centres de Menorca, 

complementant-les amb una enquesta en línia destinada a professors amb 

experiència docent en relació a projectes de miniempreses escolars. De forma 

puntual, també s’ha participat d’una de les xerrades de presentació ofertes pel 

programa ICAPE a Menorca. 

 

Paraules clau: educació emprenedora, miniempresa, secundària, Balears, 

diagnosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Being self-employed and SMEs, small and medium enterprises, the engine of 

the Spanish economy (Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, 2017) and entrepreneurship education one of the main parts 

of this machinery (Comisión Europea, 2002), comes the interest to analyse 

through this essay the degree of real promotion of the entrepreneurship spirit at 

school stage through mini-enterprise projects. The purpose of this diagnosis is 

to find out the main reasons for the low number of mini-enterprises initiatives in 

Menorca’s public secondary schools. To achieve this it has been studied the 

degree of knowledge and opinion about entrepreneurship education, what is the 

number and transcendence of the existing initiatives, what are the obstacles to 

the promotion of the entrepreneurship spirit, good practices has ben also 

identified and finally some proposals have been made. 

 

To achieve the objectives of this research school visits and interviews with the 

directors of the seven Menorca’s schools were conducted, complementing them 

with an online survey intended for experienced teachers organizing mini-

enterprise’s school projects, and having also attended to one of the conferences 

offered by the ICAPE program in Menorca. 

 

Keywords: entrepreneurship education, mini-enterprise, secondary, Balearics, 

diagnosis.  
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1. INTRODUCCIÓ 

L’emprenedoria és una capacitat important i molt valorada fora dels centres 

educatius, i no tan sols a nivell laboral, sinó també a nivell social. Però és 

alhora un aprenentatge poc treballat a qualsevol nivell educatiu. I per tant, de 

ser adquirida, es fa majoritàriament a través d’altres vies i durant la vida adulta 

de l’individu.  

 

Personalment opino que posar a l’alumne en el paper de l’empresari durant el 

seu procés d’aprenentatge no sempre ha estat ben rebut. Però aquesta visió 

més negativa, està canviant i la figura de l’emprenedor està agafant cada cop 

més importància a nivell educatiu com ho demostra la introducció de la 

competència clau “sentit de la iniciativa i l’esperit emprenedor” i la també 

implementació d’assignatures per a la promoció d’aquesta capacitat 

emprenedora en el sistema educatiu espanyol.  

 

Cal destacar que algunes de les iniciatives d’educació emprenedora, com els 

projectes de miniempreses escolars, tema d’aquest treball, van més enllà de la 

simple creació d’una empresa, ONG o cooperativa, amb activitat econòmica 

(producció i venta de productes o serveis) reals o simulats, sent aquests 

elements tan sols la via pedagògica per ensenyar i aprendre multitud d’altres 

actituds, valors, habilitats i coneixements per afrontar els nous reptes de la 

vida. Preferiblement treballades des d’àmbits multidisciplinaris i promogudes a 

través de metodologies d’aprenentatge i serveis, són, en definitiva, una forma 

molt enriquidora d’afrontar part dels continguts curriculars de moltes de les 

assignatures a cada una de les etapes educatives.   

 

Però tots aquest arguments a favor d’una millor i major promoció de l’esperit 

emprenedor encara prenen més rellevància si es té en compte el context social 

i econòmic actual, en la qual els autònoms i les petites i mitjanes empreses 

(PIME) són el motor de l’economia espanyola, com a font principal de riquesa, 

d’innovació, desenvolupament i creació de llocs de treball. I per tant, són 

protagonistes indiscutibles per a la recuperació econòmica i millora de les 
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condicions socials del país. Com així ho demostren les dades del darrer 

informe Retrato de las PYMES que elaborà la Direcció General d’Industria i de 

la Petita i Mitjana Empresa (2017), a Espanya, el 66,9% dels llocs de treball 

són generats per les PIMES, les quals representen el 99,8% de les empreses. I 

encara més important, el 95,7% del total d’empreses a Espanya són 

microempreses, amb no més de 9 empleats. Aquestes dades demostren la 

necessitat indiscutible d’educar en pro de l’emprenedoria, oferint als alumnes 

experiències pràctiques on poder desenvolupar competències i aprenentatges 

col·laboratius en la cultura emprenedora a les diferents etapes educatives.  

 
Segons recull Alemany, Alvarez, Planellas i Urbano al Libro blanco de la 

iniciativa emprendedora en España (2011), tots els experts coincideixen que a 

Espanya l’emprenedoria no es recolza suficientment. I tot i que la situació està 

millorant, segueix molt lluny de ser òptima. Justificant aquesta realitat, es deu a 

la creença que es té a Espanya que el Govern és qui ha de donar resposta als 

problemes als quals ens enfrontem, en comptes de ser el ciutadà qui es 

responsabilitzi de la situació. Aquesta visió, diu, redueix el nombre d’iniciatives 

emprenedores per donar resposta al problema o situació.  A nivell educatiu 

aquesta tendència negativa és encara major. Com es demostra a l’últim informe 

Global Entrepeneurship Monitor. Informe GEM España 2015 (Peña et al., 

2016), on es presenta la diagnosi de les condicions de l’entorn espanyol per a 

l’emprenedoria, a partir de la valoració mitjana rebuda (d’1 a 5 punts) segons 

l’opinió de persones expertes espanyoles, l’educació i formació emprenedora 

durant l’etapa escolar, amb una puntuació de 2,09, seguia sent l’any 2015 la 

condició de l’entorn emprenedor espanyol amb una menor puntuació. 

 

A partir del Consell Europeu de Lisboa l’any 2000, on es plantejà per primera 

vegada el concepte cultura emprenedora, i de la necessitat d’incorporar-la al 

sistema educatiu (Peña Calvo et al., 2015), s’iniciaren nombrosos estudis i 

experiències a nivell europeu i estatal que han demostrat la correlació positiva 

entre l’esperit emprenedor i el creixement econòmic, però no tan sols això, sinó 

que també afirmen contribuir a una major cohesió social i a l’entrada en el 

mercat laboral de les persones en atur o dels col·lectius més desafavorits. 
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També ho avalen els esforços a nivell normatiu, d’integració de pràctiques per a 

l’emprenedoria en els currículums educatius (Ortega Moreno, 2009).  

Sorgeix així la hipòtesi que planteja aquest treball: l’educació per a 

l’emprenedoria i corresponent creació de miniempreses escolars1 no han estat 

promocionades de forma suficient en el centres de secundària públics de 

Menorca.  

 

Amb l’objectiu de demostrar l’afirmació anterior, es presenta aquest Treball de 

Fi de Màster, on es realitza una diagnosi de les miniempreses escolars dels 

centres de secundària públics de Menorca, estudiant quin és el coneixement i 

opinió que es té al respecte, quin és el nombre d’iniciatives existents i la seva 

transcendència a nivell educatiu, quins problemes i situacions frenen la major 

part dels centres educatius en la participació de projectes d’educació per a 

l’emprenedoria. Un cop identificades i estudiades les poques iniciatives 

existents i complementar aquesta informació amb experiències d’altres centres 

de les Illes Balears, es presenta també un conjunt de bones pràctiques com a 

ajuda a la millor i major promoció dels programes de miniempreses escolars. 

Finalment es presenta una proposta com a aportació d’aquest treball, en base a 

la informació obtinguda de la present investigació i corresponent cerca 

bibliogràfica. 

 

S’ha considerat interesant posar fi a aquesta secció introductòria compartint les 

paraules d’una de les alumnes de 4t d’ESO participants en el projecte balear 

Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE)  i que resumia 

així la seva experiència: “Si un camina tot sol arribarà més aviat però si camina 

acompanyat arribarà més lluny”. (Cooperatives de Treball Unió de les Illes 

Balears, 2016). 

  

                                                 
1
 Miniempresa escolar: “(...) eina pedagògica basada en l’experiència pràctica mitjançant la 

gestió d’un projecte empresarial complert e integrat amb l’entorn exterior (per exemple, el món 

empresarial o la comunitat local)”. (Comisión Europea, 2005) (p.15) [traducció pròpia] 
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2. JUSTIFICACIÓ 

Seguint les recomanacions europees, el sistema educatiu espanyol ha anat 

incorporant el concepte de l’educació per a l’emprenedoria en el seu marc legal 

educatiu. La Llei Orgànica d’Educació (2/2006, de 3 de maig) o LOE ja 

contemplava en el seu article 23 i 33 el desenvolupament de l’esperit 

emprenedor com un dels objectius principals de l’educació secundària 

obligatòria i del batxillerat. L’actual Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat 

Educativa (8/2013 de 9 de desembre) o LOMQE no fa cap modificació al 

respecte sinó que en ratifica la necessitat de millora de l’ocupabilitat i l’estímul 

de l’esperit emprenedor entre els estudiants. Així i tot, a nivell estatal, segueix 

sense existir cap estratègia específica enfocada en l’educació per a 

l’emprenedoria i els programes existents són el resultat d’iniciatives 

internacionals o autonòmiques .  

 

Una anàlisi a nivell curricular de la importància que aquestes dues lleis, LOE i 

LOMQE, donen a l’educació per a l’emprenedoria posa de manifest que tot i 

que el concepte d’esperit emprenedor i d’empresa són presents als textos 

legislatius com a principi general i finalitat de la llei, no acaben de tenir un paper 

important a nivell de continguts, com es demostra a la Taula 1.  

 

Taula 1: Relació d’assignatures a les qual es tracten com a continguts els temes de 
l’emprenedoria i/o empresa, tant a l’educació secundaria obligatòria com al batxillerat.  

LOE LOMQE ASSIGNATURA BLOC 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

Primer cicle (1er, 2n i 3r cursos) 

    
Iniciació a l’Activitat Emprenedora i 
Empresarial 

Específica 

Segon cicle (4t curs) 

Modalitat d’Ensenyaments Acadèmics 

    Economia 
Troncal 
d’opció 

Modalitat d’Ensenyaments Aplicats 

    
Iniciació a l’Activitat Emprenedora i 
Empresarial 

Troncal 
d’opció 

    Ciències Aplicades a l’Activitat Professional 
Troncal 
d’opció 

Comú a totes les modalitats d’ensenyaments 

    Filosofia Específica 
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BATXILLERAT 

Primer curs 

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials 

    Economia 
Troncal 
d’opció 

Comú a totes les modalitats d’ensenyament 

    Filosofia Troncal 

Segon curs 

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials 

    Economia de l’Empresa 
Troncal 
d’opció 

Comú a totes les modalitats d’ensenyament 

    Fonaments d’Administració i Gestió Específica 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les lleis educatives LOE (2/2006, de 3 de maig)  i 
LOMQE (8/2013 de 9 de desembre). 

 

Cal esmentar que de totes les assignatures anteriors, tan sols les matèries 

Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial, assignatura específica en el 

primer cicle de l’ESO (1r, 2n i 3r cursos) i troncal d’opció en el segon cicle de 

l’ESO (4t curs), Economia de l’Empresa, assignatura troncal d’opció en el 

segon curs del batxillerat, i Fonaments d’Administració i Gestió, assignatura 

específica en el segon curs de batxillerat, fan especial incidència en el tema de 

l’esperit emprenedor. 

 

Una anàlisi a nivell de Comunitat Autònoma de les Illes Balears demostra que a 

nivell curricular l’educació per a l’emprenedoria era inexistent, salvaguardant 

algunes excepcions en el cas del batxillerat, respecte a la Llei Orgànica 

d’Educació (2/2006, de 3 de maig). No va ser fins a l’adaptació a nivell 

autonòmic de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (8/2013 

de 9 de desembre) que a les Illes Balears es van incorporar totes les 

assignatures incloses a la taula anterior. Però tractant-se d’assignatures 

troncals d’opció o específiques, no abasten mai la gran majoria de l’alumnat 

dels centres.  

 

Si a aquesta realitat hi afegim que en els programes d’educació per a 

l’emprenedoria s’obtenen millors resultats a nivell de competències adquirides 

pels alumnes, quan aquests programes s’inclouen dins d’una dimensió 
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multidisciplinària (Comisión Europea, 2005), i que el currículum lineal que 

marca la LOMQE no facilita el tractament multidisciplinari dels aprenentatges.    

 

Podem afirmar que el marc legislatiu actual a les Illes Balears propicia que la 

promoció de la cultura emprenedora a l’educació secundària obligatòria i 

batxillerat quedi en mans de la iniciatives pròpies de professors i equips 

directius dels propis centres educatius. I així, es va poder corroborar durant el 

treball de recerca d’aquest Treball de Fi de Màster.  

 

Conscient de les irrefutables evidències bibliogràfiques que demostren els 

grans beneficis pedagògics dels projectes d’educació per a l’emprenedoria o 

miniempreses escolars, i conscient alhora de la manca de compromís de la 

major part de centres educatius d’educació secundària, vaig trobar necessari 

investigar quines són les raons que fan que els centres de Menorca no adoptin 

programes d’educació per a l’emprenedoria i plantejar una proposta que canviï 

en positiu aquesta realitat.  
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3. OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest treball és identificar quins són els motius de 

l’escassa existència de miniempreses escolars en centres de secundària de 

Menorca i proposar-ne propostes i recomanacions, així com bones pràctiques, 

a partir de: 

 

 Esbrinar el nivell comprensió i opinió que tenen els centres educatius: 

grau de coneixement del concepte de miniempresa escolar i opinió 

respecte als beneficis pedagògics, econòmics i de serveis. 

 Identificar com aquests projectes poden encaixar dins dels centres 

educatius: identificar professorat potencialment interessat i oportunitats 

d’implementació. 

 Conèixer els projectes i resultats de miniempreses ja existents a 

Menorca i a la resta de les Illes Balears: estudiar les dificultats 

afrontades, bones pràctiques i resultats obtinguts. 

 

Havent fet la diagnosi sobre l’estat actual de les miniempreses escolars, el 

treball també té l’objectiu de: 

 

 Presentar un conjunt de propostes i recomanacions, així com bones 

pràctiques, per a una millor promoció i creació de miniempreses escolars 

a Menorca. Propostes dirigides en especial a docents i equips directius 

interessats a arrancar projectes educatius per a l’emprenedoria, però 

també dirigides a les institucions governamentals regionals responsables 

del foment de l’esperit emprenedor. 

 

En última instància, aconseguir dinamitzar la creació de noves i més 

miniempreses escolars en els centres educatius de secundària de Menorca.  
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4. FONAMENTS DE LES MINIEMPRESES ESCOLARS 

4.1 L’EDUCACIÓ PER A L’EMPRENEDORIA 

La paraula emprenedor prové del francès entrepreneur (pioner), utilitzada 

inicialment per referir-se a aquells exploradors que s’aventuraven sense saber 

amb certesa què els deparava. Actualment, aquesta actitud cap a la incertesa 

és el que caracteritza l’emprenedor. L’àmbit empresarial va ser un dels primers 

a adoptar el concepte, per identificar qui començava una empresa, i ha estat 

sempre lligat a empresaris innovadors (Castillo, 1999), però també es pot 

utilitzar per indicar qualsevol persona que duu a terme un projecte, tingui o no 

aquests fins econòmics (Formichella, 2004).  

 

Actualment sembla no existir cap discrepància quant a la nova concepció que 

els emprenedors es fan, no hi neixen. Per tant, la iniciativa emprenedora, com 

defensava Timmons (1989), deixa de ser una capacitat heretada, per passar a 

ser una habilitat que es pot aprendre. Aquesta afirmació és compartida per 

Shefsky (1994) i Druncker (1985). 

 

La visió que l’emprenedoria pot ser apresa centrà el focus d’atenció en 

educació com a nova eina per al desenvolupament de l’habilitat emprenedora. 

Així, la primera a aparèixer a la dècada dels setanta, l’educació empresarial, es 

definia com a disciplina de transmissió de coneixements tècnics per a la creació 

i implantació d’empreses. 

 

Tres dècades més tard, en relació a aquesta nova disciplina, en el Consell 

Europeu de Lisboa l’any 2000, es va plantejar per primera vegada el concepte 

d’esperit o cultura emprenedora (Peña Calvo et al., 2015). La firma d’aquesta 

Agenda de Lisboa ratificada per tots els estats membre de la Unió Europea, on 

es va plantejar convertir Europa en l’economia fonamentada en el coneixement 

més competitiu del món, es considera l’inici quant a la introducció de l’educació 

emprenedora en els sistemes educatius europeus i de la seva 

institucionalització (Berglund i Holmgren, 2013). 
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Així doncs, l’educació per a l’emprenedoria, com a disciplina de suport i foment 

de la cultura emprenedora s’encarrega d’ensenyar: 

 

Habilitats a la persona per transformar les idees en actes. Està relacionat amb 

la creativitat, la innovació i l'assumpció de riscos, així com amb l'habilitat per 

planificar i gestionar projectes per tal d'assolir objectius. En aquesta 

competència es recolzen totes les persones en la vida quotidiana, a casa i en la 

societat (els assalariats en ser conscients del context en què es desenvolupa el 

seu treball i ser capaços d'aprofitar les oportunitats), i és el fonament d'altres 

capacitats i coneixements més específics que necessiten els empresaris en 

establir una activitat social o comercial. (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 2005) (p.21)  [traducció propia] 

 

Des de llavors, s’han realitzat importants esforços a nivell europeu per al 

foment de la cultura emprenedora. La gran quantitat de documents oficials 

publicats al respecte des de l’any 2000 en són una irrefutable prova d’aquest 

esforç. L’annex A conté una taula resum amb alguns dels documents més 

rellevants. 

 

Però segons l’informe, La educación para el emprendimiento en los centros 

educativos en Europa. Informe Eurydice (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 

2016), els nivells de participació en projectes d’educació per a l’emprenedoria 

en el centres educatius segueixen sent bastant baixos. Aquesta realitat denota 

la necessitat de seguir treballant per al desenvolupament de l’esperit 

emprenedor entre els més joves. 

 

Tal com analitza el document La educación para el emprendimiento en el 

sistema educativo español (Diego i Vega, 2016), el sistema educatiu espanyol 

va tardar a incorporar-se a les iniciatives per al foment de l’educació 

emprenedora. Fou la Llei Orgànica d’Educació (2/2006, de 3 de maig), o LOE, 

la primera a marcar-se com a objectiu el desenvolupament de l’esperit 

emprenedor, intencions que es mantenen a la recent Llei Orgànica per a la 

Millora de la Qualitat Educativa (8/2013 de 9 de desembre) o LOMQE. La única 
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novetat és que la LOMQE incorpora també a l’Educació Primària sota l’objectiu 

del foment de l’emprenedoria.  

 

Però com ja s’ha comentat anteriorment, tot i existir actualment assignatures 

que contemplen dins del seu currículum l’educació per a l’emprenedoria, com 

per exemple Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial, Economia de 

l’Empresa i Fonaments d’Administració i Gestió, entre altres, l’estructura lineal 

del currículum proposat per la LOMQE no facilita l’aplicació multidisciplinària 

que millor afavoreix el foment de l’esperit emprenedor. Això provoca que 

l’educació per a l’emprenedoria s’hagi promogut en els seus orígens a través 

d’altres vies independents, com ho demostra el programa pioner a nivell 

nacional Empresa Joven Europea (EJE), que es fundà l’any 1999 i que 

s’integra dins del  Programa de Fomento de Cultura Emprendedora, dissenyat 

per La Ciutat Tecnològica Valnalón 2  a la comunitat autònoma d’Astúries. 

Gràcies als seus bons resultats, però, ha col·laborat i ajudat també a 

desenvolupar projectes amb centres educatius a nivell estatal i internacional 

(Valnalón Ciudad Tecnológica, 2014).   

 

Aquest retràs en el sistema educatiu espanyol quant a la promoció de l’esperit 

emprenedor és encara més evident en analitzar el marc legal a nivell autonòmic 

de les Illes Balears. Un exemple molt clar n’és el fet que fins a l’adaptació a 

nivell autonòmic de la Llei Orgànica de la Millora de la Qualitat Educativa 

(8/2013 de 9 de desembre), assignatures clau com Iniciació a l’Activitat 

Emprenedora i Empresarial no s’incorporaren al currículum de les Illes Balears. 

I com es descriu al següent apartat, no va ser fins a l’any 2013 quan el govern 

de les Illes Balears creà el seu propi programa per a la promoció de l’esperit 

emprenedor: el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores en 

Educació3 (ICAPE). 

                                                 
2
 Accessible des de www.valnalon.com 

 
3
 Accessible des de www.icape.es 

http://www.valnalon.com/
http://www.icape.es/
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4.2. PROJECTE EDUCATIU ICAPE (GOVERN DE LES ILLES BALEARS) 

El programa Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores en Educació 

(ICAPE) es va iniciar de forma experimental el curs acadèmic 2012-2013. El 

Pla es va originar a partir del Decret llei (5-2011 de 29 d’agost) de suport als 

emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que es 

publicà al propi Bolletí Oficial de les Illes Balears, i on a l’apartat Talent i Capital 

Humà es marca l’objectiu de: sensibilitzar i promoure la creació i consolidació 

empresarial des de l’escola fins a la universitat, introduint els conceptes: 

emprenedor o emprenedoria, dins l’àmbit educatiu a tots els nivells.  

 

L’ICAPE és un programa impulsat de forma conjunta per la Conselleria 

d’Educació i Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i 

coordinat per l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI). Està pensat per impulsar, 

iniciatives escolars on els alumnes desenvolupin capacitats emprenedores en 

entorns reals. Així doncs, coordina i dóna suport als centres educatius i 

professors adherits al programa, dóna formació al professorat de nova 

incorporació i ofereix materials i mitjans tècnics de suport d’aula (Institut 

d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, 2017). 

 

El projecte ofereix un programa diferent per a cada etapa educativa: 

 Emprendre a la Meva Escola (EME): Educació Primària. 

 Joves Emprenedors Socials (JES): Educació Secundària Obligatòria i 

Formació Professional Bàsica. 

 Joves Emprenedors Associats (JEA): Formació Professional Bàsica. 

 Tallers d’emprenedors: Batxillerat i Formació Professional. 

 Joves Emprenedors Professionals (JEP): Cicles formatius de Formació 

Professional de Grau Mitjà. Nou programa, que es posarà en pràctica el 

proper curs 2017-2018.  

   

Tots els programes es convoquen anualment, i estableixen uns requisits 

concrets d’adhesió i compromisos. En el cas del programa Joves Emprenedors 
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Socials (JES), dirigit al nivell educatiu objecte d’estudi d’aquest treball, s’han 

destacat els següents elements: 

 El programa fomenta la creació d’una organització no governamental 

(ONG) amb perfil social. Seguint una metodologia educativa 

fonamentada en el treball per projectes i treball cooperatiu .  

 Els centres participants es comprometen a incloure el programa JES 

dins de la programació general anual del centre, i a designar un mínim 

de dos docents que coordinin el programa. 

 Els docents han de participar de la formació inicial i sessions de 

coordinació, al mateix temps que han de presentar una memòria final. 

 La sol·licitud es limita a acceptar les condicions del programa i a oferir 

les dades del centre, dades dels grups d’alumnes participants i dades 

dels docents responsables. 

 L’oferta ofereix un nombre limitat de places. Per tant, les sol·licituds que 

compleixin amb els requisits d’accés estan subjectes als següents 

criteris de selecció: es dóna prioritat a centres ja participants en cursos 

anteriors i la resta de centres es prioritzen segons l’ordre d’arribada. 

 Els docents que participin i compleixin satisfactòriament amb totes les 

seves responsabilitats en relació al programa tenen dret al 

reconeixement de 40 o 20 hores de formació del professorat, ja siguin 

docents participants per primer cop o docents que ja havien participat en 

anys anteriors, respectivament. 

Aquesta informació ha estat extreta de la Convocatòria dels centres 

docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no 

universitaris a  participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats 

Emprenedores (ICAPE) per el curs 2017-2018 (Resolució de la directora 

general de Formació Professional i Formació del Professorat de 10 de 

març de 2017), publicat al Bolletí oficial de les Illes Balears. 

 

Sent aquest programa de caràcter voluntari i amb oferta limitada, es pot afirmar 

que no tots els centres educatius tenen projectes d’educació per a 

l’emprenedoria, ni tots els que en tenen participen del programa de l’ICAPE.  
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En el cas concret de Menorca, cal destacar també que tot i que per al proper 

curs 2017-2018 ja s’han inscrit en el programa ICAPE alguns centres 

d’educació secundària, el grau de participació fins al moment és el més baix de 

totes les Illes Balears. Aquesta participació fou totalment nul·la en cursos 

anteriors. Es tracta d’un fet sorprenent, donat el nombre total d’alumnes 

participants amb què compta aquest programa a la resta d’illes, així com es 

demostra a la Taula 2. Es fa evident, doncs, la necessitat d’una millor promoció 

dels programes de l’ICAPE en aquesta illa, tal com ambiciona aquest treball. 

 

Taula 2: Nombre d’alumnes participants en el programa ICAPE a totes les Illes Balears per 
nivell educatiu. S’han exclòs de la taula les dades corresponents als nivells educatius d’ infantil, 
primària i programes del SOIB.  

 

NIVELL EDUCATIU 
NOMBRE D’ALUMNES 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Educació Secundaria Obligatòria 277 257 409 632 921 

Batxillerat 110 418 400 250 270 

Formació Professional 994 1.476 1.578 1.579 1.457 

TOTAL 1.381 2.151 2.387 2.461 2.648 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Institut d’Innovació Empresarial de 
les Illes Balears (2017). 

4.3 ALTRES PROGRAMES DE MINIEMPRESES ESCOLARS 

Com s’ha vist anteriorment, el programa Pla Integral d’Impuls de les Capacitats 

Emprenedores en Educació (ICAPE), impulsat per la Conselleria d’Educació, és 

una de les opcions més destacades que tenen els centres educatius de les Illes 

Balears per a la promoció entre els seus alumnes de l’esperit emprenedor. Però 

no n’és l’únic programa, i els docents tenen al seu abast un important ventall de 

projectes entre els quals elegir. 

 

Arribat aquest moment, i abans de presentar quins són aquest altres 

programes, cal definir el concepte de miniempresa escolar o d’estudiants. 

Segons l’informe Miniempresas en educación secundaria. Proyecto de 

Procedimiento Best: Informe Final del Grupo de Expertos, es defineix per 

miniempresa escolar com tota aquella “(...) eina pedagògica basada en 

l’experiència pràctica mitjançant la gestió d’un projecte empresarial complert i 
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integrat amb l’entorn exterior (per exemple, el món empresarial o la comunitat 

local)”. (Comisión Europea, 2005) (p.15) [traducció pròpia] 

 

Formen part d’aquest tipus de miniempreses tant els projectes que 

desenvolupin una activitat econòmica real, on els alumnes produeixen i venen 

productes o serveis reals, com els projectes on l’activitat econòmica és 

simulada, on la creació de l’empresa és fictícia, però els alumnes reprodueixen 

activitats, funcions i objectius d’una empresa real (Comisión Europea, 2005). 

 

En el present treball, l’expressió “miniempresa escolar” s’utilitza per designar 

qualsevol tipus d’entitat que compleixi la definició anterior. Així doncs, a part 

d’empreses, també abasta ONG i cooperatives on es duguin a terme activitats 

empresarials, sigui quin sigui l’objecti últim dels beneficis generats. 

 

Els programes pioners a Espanya quant a la promoció de l’esperit emprenedor, 

i alhora aquells amb un major impacte a les Illes Balears, són els promoguts 

per la Fundació INFORM, Junior Achievement Spain i Valnalón Ciutat 

Tecnològica, Jovenes Emprendedores Sociales (JES). Aquest últim, tot i el seu 

caràcter regional, que pertany a la comunitat autònoma d’Astúries, ha 

promocionat i ajudat a la creació de moltes altres iniciatives a nivell nacional. 

Entre elles trobem el programa balear de l’ICAPE.   

 

A l’Annex B s’ha inclòs una llista, que tot i no representar la totalitat dels 

programes disponibles per als centres educatius de les Illes Balears, sí que 

n’és una mostra bastant representativa dels programes més destacats. L’àmbit 

d’aplicació (internacional, nacional o regional) i les bases internes de cada 

programa, entre d’altres elements, són el que en diferencia l’un de l’altre. Però 

tots ells compleixen els objectius i la metodologia presentats a la definició 

anterior de miniempresa escolar.   
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5. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA DIAGNOSI 

Aquest treball es porta a terme en els centres públics de secundària de 

Menorca, en una illa especialment afectada per l’actual crisi econòmica. La 

seva important dependència del sector turístic estacional i l’augment de la 

competitivitat del mercat laboral actual, provoca una gran manca d’oportunitats 

de treball estable que, tot i afectar a tota la població, perjudica especialment els 

més joves. Molts d’aquests joves marxen de l’illa a la recerca de noves 

oportunitats de treball, i els que queden molts cops acaben desenvolupant 

activitats laborals que requereixen nivells de qualificació inferiors als que els 

correspondria tenint en compte els seu nivell d’estudis. Si a això hi afegim el 

factor de la insularitat, de ser Menorca Reserva de la Biosfera i per tant de la 

importància de combregar qualsevol activitat econòmica amb la protecció del 

medi ambient, fan de Menorca un lloc necessitat de joves emprenedors, 

innovadors i motivats per descobrir noves oportunitats empresarials que 

satisfacin les necessitats de la població i que preservin alhora els valors 

culturals i mediambientals característics de l’illa. 

 

Però no tot són desavantatges, i Menorca és també un escenari amb grans 

oportunitats per als emprenedors. Així ho demostra la iniciativa Menorca 

Millennials, la primera desceleradora mundial de startups que intenta situar l’illa 

en el punt de mira de l’emprenedoria i la tecnologia a nivell mundial. Durant el 

més de juny d’aquest any 2017, tindrà lloc la seva tercera edició, confirmant el 

seu gran èxit i acceptació en el món empresarial (Carballo, 2017). 

 

Sent l’objectiu principal d’aquest treball identificar els motius  de l’escassa 

presència d’iniciatives en forma de miniempresa escolars en els centres de 

secundària de Menorca, relacionant-ho amb l’evolució de l’educació per a 

l’emprenedoria en l’educació formal i amb el marc legislatiu que el regeix, 

identificant les dificultats a les quals s’enfronten i oferint una proposta que 

promogui un canvi cap a la creació de noves i millors miniempreses escolars, 

tan sols els centres públics en són una mostra vàlida. Els centres privats o 

concertats presenten funcionaments interns diferents, càrregues lectives a 
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nivell de professorat diferents i condicions econòmiques no comparables a la 

dels centres públics i que, per tant, s’ha considerat oportú deixar-los al marge 

de l’anàlisi de resultats que persegueix aquest treball. Això no vol dir que durant 

la realització del treball no s’hagi fet certa investigació sobre les miniempreses 

escolars o iniciatives educatives per a l’emprenedoria d’alguns centres 

concertats i privats. Tot el contrari, i algunes de les recomanacions finals del 

treball s’han inspirat també en les bones pràctiques d’alguns d’aquests 

projectes.  

 

A Menorca hi ha 7 centres públics de secundària, i sent aquest un nombre baix, 

s’ha intentat que tots ells hi participessin, de forma que la mostra fos el més 

representativa possible, sense discriminar quant a la presència o absència en 

ells d’iniciatives per a l’emprenedoria. Ara bé, donada la baixa presència 

d’aquest tipus d’iniciatives a Menorca, i de la necessitat de conèixer la realitat 

d’algunes experiències realitzades, també s’han consultat altres centres 

públics, concertats i privats de la resta de Balears. 

 

Al final han participat tots els 7 centres públics de Menorca, mostrant una 

col·laboració excel·lent. Per tant, donat l’alt percentatge de participació i bon 

compromís de tots els centres, es considera la diagnosi com a representativa 

de la realitat de les miniempreses escolars i educació per a l’emprenedoria dels 

centres públics de secundària de Menorca. 

 

 A la Taula 3 es presenten algunes característiques dels centres participants. 

 

Taula 3: Llistat de centres de Menorca participants en el treball i corresponents característiques 
generals en relació a l’educació per a l’emprenedoria i les miniempreses. 

 

1. IES Biel Martí 

 Localitat: Ferreries 

Miniempreses: Cap 

Altres: 
Amb intencions d’adoptar a l’ESO algun projecte durant el proper 
curs 2017-2018 (Programa ICAPE). 
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2. IES Cap de Llevant 

 Localitat: Maó 

Miniempreses: Cap 

 

3. IES Joan Ramis i Ramis 

 Localitat: Maó 

Miniempreses: Simulades. Tractament bàsicament teòric. 

Responsables: Departament d’Economia. 

Anys d’experiència: NS/NC 

Altres: 
Des de l’assignatura específica de 2n de batxillerat: 
Fonaments d’Administració i Gestió 

 

4. IES Josep Maria Quadrado 

 Localitat: Ciutadella de Menorca 

Miniempreses: Cap 

Altres: Amb experiència participant en  simulacions i concursos de borsa.  

 

5. IES Josep Miquel Guàrdia 

 Localitat: Alaior 

Miniempreses: Cap 

Altres: Amb experiència participant en  simulacions i concursos de borsa. 

 

6. IES Maria Àngels Cardona 

 Localitat: Ciutadella de Menorca 

Miniempreses: Simulades.  Tractament teòric i pràctic.  

Responsables: Departament de FPGS d’Administració i Finances 

Anys d’experiència: Des de l’any 2004 

Altres: 
Amb intencions d’abastar també l’ESO i FPGM de Gestió 
Administrativa durant el proper curs 2017-2018 (Programa ICAPE). 

 

7. IES Pascual Calbó i Caldés 

 Localitat: Maó 

Miniempreses: Simulades. Però actualment inexistents. 

Responsables: Departament de FPGS d’Administració i Finances 

Anys d’experiència: NS/NC. 

Altres: A través del mòdul Institut Empresa. 

 

 
Font: elaboració pròpia. 

 

Reiterar, un cop més, l’excel·lent acceptació de tots els centres d’aquest treball 

i la seva conseqüent implicació, a l’hora de facilitar qualsevol informació i 

contactes, fent possible assolir tots els objectius proposats en aquest treball.  
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6. METODOLOGIA 

En aquest treball s’ha dut a terme una investigació descriptiva de les 

miniempreses escolars dels centres de secundària públics de Menorca. A fi 

d’obtenir les dades necessàries per respondre als objectius marcats en aquest 

Treball de Fi de Màster s’han realitzat visites als centres, entrevistes personals 

amb els directors i un qüestionari en línia, per als docents coordinadors de 

miniempreses escolars en el cas d’existir projecte d’educació emprenedora al 

centre, però també obert a altres coordinadors de miniempreses escolars de la 

resta de les Illes Balears . La recollida de dades ha tingut lloc durant el mes de 

maig del 2017. 

 

Prèviament al disseny de les eines de recopilació de dades i respectiu treball 

de camp, s’ha realitzat un feina de documentació. Aquesta recerca bibliogràfica 

ha permès ubicar la diagnosi en el marc teòric que la condiciona i delimitar amb 

major precisió el propi objectiu d’estudi, per tal d’aconseguir resoldre un 

problema no tractat amb anterioritat (Gómez i Roquet, 2011). S’ha analitzat 

l’estat de l’educació emprenedora a nivell europeu, estatal i autonòmic a 

l’educació formal i els objectius de la comunitat educativa relatius a la promoció 

de miniempreses escolars com a via de foment de l’esperit emprenedor. 

6.1. INSTRUMENTS DE RECOLLIDA DE DADES 

6.1.1. ENTREVISTA PERSONAL 

El treball d’investigació  de camp s’inicia amb la presa de contacte amb la 

realitat dels centres educatius de secundària de Menorca, a través de la 

realització d’entrevistes semiestructurades amb els directors dels centres. 

Aquestes són realitzades principalment de forma presencial durant la visita del 

centre educatiu, a excepció d’alguna realitzada fora del centre educatiu o bé de 

forma virtual a través del sistema de videoconferència. Ara bé, es considera 

fonamental i necessari visitar físicament els centres educatius que presenten 

exemples de projectes de miniempresa, ja que ofereix la possibilitat d’apropar-

se a aquest tipus d’iniciatives, conèixer l’equip de persones implicades, 

observar el treball realitzat per la miniempresa escolar, com ara organització 



Diagnosi de les miniempreses escolars dels centres de secundaria a Menorca 

 
19 

interna, espais disponibles, productes finals i demés activitats relacionades. Al 

mateix temps, es pot identificar l’impacte de la miniempresa escolar dins 

l’entorn general del centre educatiu. Algunes de les imatges més 

representatives preses de la realitat d’aquestes miniempreses escolars es 

presenten a l’Annex C.    

 

L’entrevista realitzada pretén recollir informació qualitativa en relació a la 

interpretació que fa l’entrevistat de les miniempreses escolars (Meneses i 

Rodríguez, 2011). Està fonamentada en les directrius presentades a l’apartat 

“Parte2. Las jornadas de Trabajo sobre educación emprendedora. 

Conclusiones. Recomendaciones para la educación del talento emprendedor 

en los centros de educación formal”, de l’obra Aprendre a emprendre com 

educar el talent emprenedor (Alemany et al., 2013) i a l’apartat “4.2. Obstáculos 

y factores de riesgo”, de l’obre Proyecto de Procedimiento Best. Miniempreses 

en educació secundària. Informe Final del Grupo de Expertos (Comisión 

Europea, 2005), obres enfocades a la promoció de l’esperit emprenedor i 

miniempreses escolars.  Així doncs, l’entrevista que es pot trobar a l’Annex D 

adopta la següent estructura: 

 

 Valoració del grau de coneixement de conceptes relacionats amb 

l’educació per a l’emprenedoria: esperit emprenedor i miniempresa 

escolar.  

 Coneixement del marc legal, organitzacions i programes internacionals, 

nacional i autonòmics que treballen per a la promoció de l’esperit 

emprenedor, i dels programes de formació inicial i permanent del 

professorat disponibles en relació a l’educació per a l’emprenedoria. 

 Coneixement de l’existència d’exemples de projectes de miniempreses 

escolars internes al centre o a la resta de centres d’educació secundària 

públics de Menorca. 

 Interès del centre educatiu en relació a la promoció de projectes de 

miniempreses escolars.  
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 Descripció del projecte existent al centre. En el cas de no existir, 

valoració de la possibilitat d’adopció i característiques del procés:  

passos formals a seguir, finançament, entitats col·laboradores, nivells 

educatius, assignatures, alumnes i professors implicats, tipus de 

miniempresa escolar. 

 Valoració dels beneficis que han aportat o podrien aportar la 

miniempresa escolar al procés d’ensenyament-aprenentatge del centre. 

 Reptes/problemes a superar i propostes de millora per a tal d’adoptar 

nous projectes o millorar-ne d’existents. 

 

L’entrevista s’ha dissenyat per recollir la realitat de l’educació per a 

l’emprenedoria, tant a centres on existeixen projectes de miniempreses 

escolars, com als que no. L’objectiu, per tant, és conèixer l’experiència dels 

projectes existents i per altra banda estudiar la viabilitat de l’adopció de 

miniempreses escolars en centres on aquestes encara són inexistents. 

6.1.2. QÜESTIONARIS 

Tenint en compte l’escassa presència de miniempreses escolars en els centres 

d’educació secundària públics de Menorca, es realitza també un qüestionari en 

línia, a nivell més ampli. L’objectiu del qüestionari és obtenir informació 

quantitativa sobre experiències de miniempreses escolars existents a la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest tan sols va dirigit a docents 

implicats en projectes de miniempreses escolars. L’enquestat desvela en el 

qüestionari dades relatives al centre i al projecte, a fi de poder crear una base 

de dades de miniempreses escolars que pugi servir per al millor coneixement i 

promoció d’aquest tipus de projectes a nivell regional. 

 

El qüestionari està compost per 18 preguntes. La majoria de les preguntes són 

tancades, i combinen opcions de resposta múltiple o resposta única. En aquest 

últim cas, les preguntes s’han formulat amb respostes d’escala verbal a dos 

nivells (sí/no), d’escala numèrica de l’1 al 10 o de diverses alternatives 

excloents. El qüestionari també conté alguna pregunta oberta, on s’ofereix cert 

grau de llibertat, per poder descobrir qualitativament aspectes de la realitat que 
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no s’han aconseguit cobrir a través de la resta de preguntes (Meneses i 

Rodríguez, 2011). El qüestionari i les respostes enregistrats es poden torbar al 

respectiu apartat de resultats (7.2), per altra banda, l’Annex E conté la 

representació gràfica i en detall dels resultats més destacats. 

 

L’estructura del qüestionari és la següent: 

 Coneixement dels centres educatius i professors responsables de les 

miniempreses escolars. 

 Descripció de les característiques més destacades de les miniempreses 

escolars i de la seva inclusió dins del projecte educatiu del centre. 

 Valoració del grau de satisfacció. Beneficis i resultats de la miniempresa 

escolar, tant a nivell organitzatiu de centre com a nivell educatiu. 

 Problemes viscuts, reptes a superar i propostes de millora per tal 

d’adoptar nous projectes o millorar-ne d’existents.  

 Plataformes i grau de difusió dels projectes de miniempreses escolars. 

 Altres comentaris i opinions personals. 

6.2. TRACTAMENT DE DADES 

Les dades obtingudes a partir dels diferents instruments de recopilació de 

dades s’han tractat com es mostra a continuació: 

 Les entrevistes personals han estat enregistrades en format àudio, i les 

dades descriptives obtingudes s’han presentat en aquest treball en 

forma de resum, el qual ofereix una visió general de les miniempreses 

escolars dels centres de secundaria públics de Menorca. En alguns 

casos, s’han afegit, als resums dels directors, informacions 

proporcionades per professors del centre implicats en projectes 

d’emprenedoria. 

 Els resultats enregistrats a través del qüestionari es presenten a través 

de formes diverses. En el cas de les preguntes tancades, es mostren els 

valors en tant per cent. En els casos que s’ha considerat oportú també 

es mostren aquest mateixos resultats de forma gràfica, mitjançant l´ús 

de diagrames de barres (múltiples opcions i opció única d’escala 
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numèrica) i diagrames circulars (opció única d’escala verbal i alternatives 

excloents). En el cas de respostes d’opció única d’escala numèrica, la 

gràfica també s’acompanya del respectiu valor de la mitjana aritmètica. 

Per altra banda, en el cas de les preguntes obertes, es mostren aquelles 

respostes que s’han considerat més rellevants en relació al tema 

d’estudi. Finalment, les respostes de la pregunta oberta nombre 3 del 

qüestionari, on s’aporta informació general i pròpia de cada una de les 

miniempreses escolars, s’ha analitzat i presentat en forma de taula 

resum a l’Annex F i destacat de la resta de contingut a través del seu 

ombrejat blau.   
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7. RESULTATS I ANÀLISI 

7.1. ANÀLISI DE LES ENTREVISTES PERSONALS 

Centre 1:  El centre imparteix totes les assignatures en les quals es tracten 

com a continguts els temes de l’emprenedoria i/o empresa, tant a l’educació 

secundària obligatòria com al batxillerat, ja esmentades anteriorment en aquest 

treball. Però afirmà que desconeix i creu que en cap d’elles s’ha dut a terme un 

projecte de miniempresa escolar com a tal. 

 

Tot i no comptar amb experiències en el centre en relació a la promoció de 

projectes de miniempreses escolars i, per tant, desconèixer en profunditat el 

tema de l’educació per a l’emprenedoria, el director afirmà que arran de les 

últimes xerrades que organitzà l’ICAPE a Menorca, alguns professors del 

centre s’han interessat per aquest tipus de projecte, i en el moment de 

l’entrevista, s’estaven plantejant la possibilitat de dur a terme el pròxim curs 

alguna iniciativa als nivells de 1r i 2n d’ESO des de l’assignatura de Socials, o 

inclús de forma més multidisciplinari, en cas que hi hagués més professors 

implicats.  

 

En aquest sentit, demostrà total interès pels projectes de miniempreses 

escolars, sent aquest una iniciativa que podria encaixar molt bé dintre del seu 

projecte de centre (projecte cultural i social), ja que el que es proposa a través 

del programa de l’ICAPE és la creació d’una ONG. El director comentà que 

aquest tipus d’iniciatives encaixen també molt bé dins de l’actual concepte 

educatiu de projectes aprenentatge-serveis, on al mateix temps que s’aprèn, es 

fomenten valors com l’altruisme i la companyonia, i que donat el caràcter 

pràctic del projecte, pot ser una proposta molt engrescadora i interessant per 

als alumnes, sempre que siguin ells qui decideixin per iniciativa pròpia 

participar del programa, liderin la tria del projecte i decideixin l’objectiu final 

d’aquest.  

 

Es comentà que el retràs dels centres educatius de Menorca, en relació a 

l’aplicació de projectes de miniempreses escolars, pot ser degut a molts factors. 
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D’entre aquests, el director en destacà dos: una insuficient difusió per part de 

les plataformes o programes de promoció i la impossibilitat d’abastar el gran 

nombre de noves iniciatives innovadores que van apareixent en el món 

educatiu últimament. I evidentment un mateix centre educatiu, no els pot 

abastar tots. Però afirmà que, a mesura que vagin apareixent algunes 

experiències inicials, que pugin servir d’exemple per anar engrescant cada cop 

a més professors a l’illa, la situació anirà canviant. En aquest sentit, afirmà que 

la transferència d’iniciatives entre centres és difícil, però possible, i que s’estan 

fent esforços en aquest sentit des del centre de directors de Menorca. 

 

Quant a la formació del professorat, el director afirmà que és totalment 

necessària, però que no sempre és fàcil fer-ho a través de la formació de 

centre. Com que s’obliga a la participació d’un mínim de professorat, i en 

iniciatives tan noves com aquestes, no sempre és fàcil complir amb aquest 

mínim de professors. En aquest sentit, considera molt encertada la formació 

individualitzada que ofereix l’ICAPE, organitzant jornades de formació on hi 

puguin participar professors de diferents centres de l’illa de Menorca.  

 

Centre 2: En aquest centre el director desconeixia totalment el concepte de 

miniempresa escolar, però sí que era conscient dels nous esforços que s’estan 

fent per a la promoció de l’esperit emprenedor, arran de la introducció amb 

l’actual llei educativa (LOMQE) de noves assignatures com “Iniciació a 

l’Activitat Emprenedora i Empresarial” i “Economia de l’Empresa”. Al mateix 

temps, afirmà desconèixer també qualsevol tipus de formació permanent del 

professorat enfocada a la promoció de miniempreses escolars o de cap 

programa de difusió i promoció d’aquest tipus d’iniciatives. 

Així com la gran majoria de directors de l’illa, la primera informació rebuda 

sobre el programa ICAPE li va arribar a través del correu electrònic durant el 

transcurs del treball de camp d’aquest TFM, correu que va reenviar als 

professors del centre.  
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Després de rebre per part meva una breu introducció sobre el programa ICAPE 

i el concepte de miniempresa educativa, el director va mostrar total interès en 

aquest tipus d’iniciatives innovadores. Sempre que el projecte estigui ben 

canalitzat pedagògicament, no té perquè existir cap reticència quant al fet 

d’apropar el món empresarial a l’entorn educatiu. Comentà també que podrien 

ser molts els nivells educatius interessats en aquest tipus d’iniciatives, entre 

elles destacà: 3r i 4t de l’ESO, batxillerat i Formació Professional. I en el cas del 

seu centre considerà que es podria començar per exemple duent a terme 

iniciatives relacionades amb l’hort escolar, creació d’una llar d’infants (FPGS 

Tècnic Superior en Educació Infantil) o inclús d’una empresa de guies de 

senderisme (FPGM I FPGS d’Ensenyaments Esportius). 

 

Pel que fa als reptes a afrontar en el seu centre per adoptar miniempreses 

escolars, comentà que donada l’experiència del centre des de l’any 2009 

incorporant any rere any nous lligams multidisciplinaris entre assignatures amb 

bons resultats, afirmà que el currículum de per si, no té perquè ser un 

impediment, i així ho constaten alguns del projectes duts a terme en el centre. 

 

Es tracta més d’una qüestió d’interès i disponibilitat horària del professorat. La 

coordinació d’aquestes iniciatives comporta una dedicació extra a nivell de 

planificació, assessorament i organització que no tots els professors estan 

disposats a assumir, especialment en aquests últims 5 o 6 anys passats, degut, 

entre altres raons, a les retallades sofertes en el sector educatiu. 

 

Així i tot, el director es mostrava positiu, convençut que la situació anirà 

millorant i les noves generacions de professors s’animaran cada cop més a 

treballar per projecte i a arrancar iniciatives com aquesta de les miniempreses 

educatives, en una etapa en què la difusió de projectes com el de l’ICAPE serà 

fonamental per garantir la presència d’empreses escolars dins dels centres 

educatius. 
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El director afirmà que en el moment que les empreses escolars comencin a 

obtenir bons resultats a Menorca, aquest tipus d’iniciatives no tardaran en ser 

adoptades per la resta de centres, donada la bona comunicació i intercanvi de 

propostes existent entre els diferents centres d’educació secundària de l’illa.  

 

Centre 3: Cal remarcar que en aquest centre el director tan sols ha estat un 

any al càrrec, i part de la informació ha estat complementada per aportacions 

fetes per la Cap del Departament d’Economia del centre.  

 

El director afirmà desconèixer en profunditat els projectes de miniempreses 

escolars, el marc legal que els regeix i els programes que treballen per a la 

promoció de l’esperit emprenedor. Tot i assegurar que en el centre existeixen 

algunes iniciatives encaminades en aquest sentit, especialment a 4t de l’ESO, a 

través de l’assignatura “Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial”, que 

adoptaren aquest curs escolar 2016-2017. Quant al programa ICAPE, en 

coneix l’existència, però la seva experiència s’ha limitat a reenviar els correus 

electrònics rebuts a la resta de professorat, especialment a aquells que formen 

part del departament d’economia.  

 

La Cap del Departament d’Economia confirmà també l’existència de projectes 

d’emprenedoria a batxillerat des de fa ja uns anys a través de l’assignatura 

“Fonaments d’Administració i Gestió”, on una part important del temari es basa 

a desenvolupar un projecte d’empresa, amb la realització d’un pla de 

màrqueting, pàgina web com a perfil de promoció i previsió de resultats, però 

sempre plantejat com a projecte teòric, sense arribar mai a elaborar els 

productes i serveis reals de l’empresa.  

 

La mateixa cap de departament afirmà que en alguns dels cicles de Formació 

Professional oferts en el centre i baix la gestió del Departament d’Informàtica 

també existeix una matèria de projecte final de cicle on es tracten temes 

d’emprenedoria i creació d’empreses, però del quals en desconeix els detalls. 

El director afirmà que quant a Formació Professional el centre sempre ha 
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realitzat xerrades i tallers enfocades a la creació d’empreses, per la proximitat 

d’aquest estudis al món laboral, però aquestes iniciatives mai han format part 

d’una major projecte com podria ser el de les miniempreses escolars. 

 

N’és evident, per tant, l’interès i compromís del centre quant als projectes 

d’emprenedoria, per oferir a l’alumnat una visió bàsica del món empresarial al 

qual s’hauran d’afrontar quan en el futur formin part d’una empresa o vulguin 

crear la seva pròpia. Faltaria tan sols anar un pas mes enllà i intentar dur a 

terme projecte reals d’empresa en el futur.  

 

Quant a la possibilitat de compartir les seves experiències i resultats en relació 

als projectes realitzats, el director comentà que és interessantíssim, però no 

sempre fàcil de dur a terme la dificultat d’extrapolar projectes d’aquest tipus i 

per la disponibilitat horària per reunir professors de diferents centres durant 

l’horari escolar.  

 

Centre 4: El director d’aquest centre, a més de sis anys d’experiència en el 

càrrec, afirmà tenir també bons coneixements i experiència en el sector 

empresarial, fet interessant donat que les miniempreses escolars tracten 

bàsicament d’apropar aquest dos mons, l’educatiu i l’empresarial.  

 

Tot i aquest bagatge personal empresarial, comentà que a nivell educatiu mai 

havia sentit a parlar de les empreses escolars i que per tant no coneixia cap 

iniciativa tant dins del centre com a la resta de centres de l’illa. Sobre aquests 

projectes tan sols havia rebut certa informació via correu electrònic provinent de 

la conselleria sobre una xerrada que organitzà l’ICAPE a l’illa per promocionar 

els seus projectes de miniempreses El director afirmà que simplement va 

reenviar la informació a la resta de professorat, sense aprofundir en el seu 

contingut. Per tant, en desconeixia tant el marc legal sobre la promoció de 

l’esperit emprenedor, com de l’existència de formació permanent del 

professorat enfocada en aquest tipus de projectes.  

 



Treball de Fi de Màster 

 
28 

Ara bé, considerà que els projectes de miniempreses educatives podrien ser 

molt interessants. No tan sols pels beneficis que podria dur a nivell organitzatiu 

de centre, sinó principalment pels importants aprenentatges i competències que 

els alumnes podrien adquirir. Considera vital apropar l’alumne a les realitats 

amb les quals es trobarà fora del centres, i molt positiu crear lligams entre el 

món educatiu i l’empresarial, perquè ja sigui com a treballador o com 

empresari, és una realitat de la qual cap persona pot defugir. En aquesta línia 

el centre sempre ha estat involucrat, des del departament d’economia a 

promocionar activitats per enfortir aquest lligam. Donà l’exemple de 

l’assignatura optativa de batxillerat “Estada a l’empresa”, ja inexistent, però que 

s’impartí en el seu centre, on els alumnes feien certes hores de pràctiques a 

empreses reals. El director afirmà, a més, que aquest tipus d’iniciatives sempre 

han estat molt ben rebudes per l’alumnat, i que per tant també ho serien les 

miniempreses escolars. 

 

Però canvis a nivell del sistema educatiu són necessaris per poder transformar 

aquest interès en exemples reals de miniempreses escolars. En aquest sentit 

reivindicà una major autonomia i flexibilitat de currículum a nivell de centre. 

Destacà també altes impediments que s’han d’anar superant i que s’han 

resumit a continuació: 

 

 Desconeixement empresarial d’una gran majoria del professorat. Inclús 

l’existència de certes reticències ideològiques d’una minoria, però 

existent, contrària a tractar el món empresarial dins de l’àmbit educatiu. 

 Necessitat de donar continuïtat en cursos superiors de l’ESO de les 

assignatures de lliure configuració, des de les quals es poguessin 

promoure aquest tipus d’iniciatives. 

 Dissoldre la por del professorat a no abastar la totalitat del currículum. 

 Reduir la proporció de professorat interí i permetre certa continuïtat dels 

professors interins implicats en projectes concrets del centre.  

 Major difusió i promoció d’iniciatives com el projecte de l’ICAPE. 
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El director afirmà que les noves assignatures com “Iniciació a l’Activitat 

Emprenedora i Empresarial” són un bon inici cap al canvi. Tot i considerar que 

el foment de l’esperit emprenedor és important per a tots els alumnes, i que per 

tant aquesta assignatura és insuficient. 

 

Quant a la possibilitat de posar en comú bones pràctiques, com podrien ser les 

de projectes de miniempreses escolars, considerà que a través de l’Associació 

de Directors de Secundaria de Menorca (ADESME), existeix bona comunicació 

i que seria totalment viable. Si més no, la comunicació entre professorat 

implicat en aquest tipus de projectes ja seria més complicada.   

 

Centre 5: El director desconeixia totalment el concepte de miniempresa 

escolar, però tenia un cert coneixement general sobre l’esperit emprenedor a 

nivell educatiu, a causa de la recent incorporació de l’assignatura de l’ESO, 

Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial. No havia mai sentit a parlar 

del marc legal d’aquest tipus de projectes o dels diferents programes que els 

promocionen a nivell europeu o estatal, a excepció del programa de l’ICAPE, 

del qual tan sols havia rebut alguna informació general, que havia reenviat al 

seu professorat. 

 

En conseqüència, desconeixia l’existència d’experiències de miniempreses 

escolars a la resta de les Illes Balears. Tot i que després de l’explicació de 

l’entrevistador, mostrà total interès en promocionar aquest tipus d’iniciatives 

innovadores, remarcant que qualsevol projecte de miniempresa escolar que 

vingui proposat per interès d’algun grup de professorat seria totalment ben 

rebut i assistit per part de l’equip directiu del centre. No mostrà cap reticència 

quant a la introducció d’un projecte empresarial a qualsevol nivell educatiu. 

Sempre que aquesta proposta estigui ben argumentada i busqui uns objectius 

clars d’aprenentatges en els alumnes.  

 

És més, el director comentà que cursos com el de 4t de l’ESO, són cursos 

acostumats a promoure iniciatives diverses per recaptar diners pel seu viatge 
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de final de curs, i que possiblement es podria trobar algun lligam entre aquest 

objectiu de fi d’etapa escolar i la creació d’una miniempresa.  

 

S’afirmà que l’oportunitat d’apropar els alumnes a la realitat empresarial fora 

del centre educatiu és molt interessant. Que l’alumne pugui desmitificar la visió 

generalitzadora de la figura de l’empresari i reconèixer la dificultat que 

comporta la creació d’una petita empresa són aprenentatges importantíssims i 

totalment necessaris en una societat, l’espanyola, on falta gent jova 

emprenedora que intenti donar solució als reptes i problemes que depara el 

futur. 

 

Es comentà  que la Conselleria d’Educació ofereix facilitats quant a la promoció 

i posada en pràctica de projectes d’aquest tipus. Afirmà també que el 

currículum no té perquè ser un impediment. Així que, al final, tot dependrà dels 

recursos del centre i del nivell d’implicació del professorat interessat en 

arrancar-ho. Aquest darrer element és el més important, ja que per a l’èxit del 

projecte ha d’existir una bona cohesió i sintonia entre el professorat i disposar 

de predisposició per reunir-se freqüentment i coordinar la miniempresa escolar.  

 

El director destacà que l’únic incentiu que pot oferir el centre cap a l’esforç del 

professorat és oferint-li hores al centre per dedicar-les a la coordinació del 

projecte. Si n existeix aquesta possibilitat, difícilment es podrà garantir la 

implicació i continuïtat del professorat.  

 

Una de les altres raons que ha frenat l’adopció de miniempreses escolars a 

l’educació secundària, a diferència de l’educació primària, és el fet que la 

primera es troba molt compartimentada en matèries diverses, on l’alumne 

passa poques hores amb un mateix professor. 

 

Alhora, cada centre està centrat en els seus propis projectes, als quals els 

intenta donar continuïtat al llarg dels diferents cursos, i es prefereix anar 

millorant aquest que incorporar-ne de nous. 
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Però com s’ha confirmat anteriorment, si existís alguna proposta de 

miniempresa escolar en propers cursos, aquesta seria ben rebuda. Sí que és 

cert que curosos com 3r de l’ESO, 1r de Batxillerat o qualsevol curs de 

Formació Professional serien els nivells educatius més apropiats per arrancar. 

 

Quant a la viabilitat de transferència d’experiències, com podria ser la de les 

miniempreses escolars, el director afirma que tot i existir cursos i tallers a 

través del Centre de Professors (CPR), o proposar bones pràctiques en 

algunes reunions dels directors dels centres de Menorca. No sempre és fàcil 

transferir una iniciativa d’un centre a d’altres. Amb tot, considerà que seria molt 

interessant, donat que les realitats i els alumnes dels centres educatius de l’illa 

són bastant semblants. 

 

Centre 6: Durant la visita a aquest centre es va entrevistar tan sols el director, 

però aquest resum també conte informació oferta prèviament per la Cap de 

Departament de Formació Professional d’Administració i Finances, degut a la 

seva experiència directe en el centre en projectes de miniempreses escolars. 

 

Durant la visita a aquest centre i durant la visita a l’esdeveniment de la 

Formació Professional “Fes-te Pro”, activitat de promoció i divulgació dels cicles 

de formació professional entre els alumnes de 3r, 4t i batxillerat dels centres de 

Menorca, que tingué lloc els dies 11, 12 i 13 de maig, va sorgir l’oportunitat 

d’observar el grau d’ambientalització empresarial (materials i mobiliaris) de què 

disposa el centre per complementar les activitats que les miniempreses 

escolars duu a terme durant les seves activitats. L’Annex C conté fotografies 

representatives d’aquests materials i mobiliaris.   

 

En aquest cas, el director demostrà tenir un bon coneixement de les activitats 

dutes a terme i experiències de les miniempreses escolars del centre, cosa que 

posa de manifest l’important grau de transcendència d’aquest tipus d’activitats 

a nivell de centre. Es comentà que fins al moment aquestes iniciatives s’havien 
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dut a terme tan sols des de la Formació Professional de Grau Superior i que 

per al pròxim curs es volien ampliar a l’ESO, a través de la participació en el 

programa ICAPE utilitzant l’assignatura troncal d’opció d’ensenyaments aplicats 

de 4t de l’ESO “Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial” i a la Formació 

Professional de Grau Mitjà de Gestió Administrativa. Afirmà conèixer el 

programa ICAPE ja des del curs passat, però el centre no decidí participar-hi. 

Fou a partir de la important promoció que n’ha fet la Conselleria d’Educació 

aquest curs 2016-2017 quan es plantejaren oferir a nivell d’educació 

secundària obligatòria un projecte de miniempresa escolar en el centre per al 

pròxim curs. 

 

La Cap de Departament de Formació Professional d’Administració i Finances 

afirmà que el centre ha estat participant en projectes de miniempreses escolars 

des de l’any 2004. En concret en el Mòdul d’Empresa d’Aula a través de 

matèries diverses com: Simulació Empresarial, Comptabilitat i Financera. En el 

seu cas han participat amb dues plataformes de simulació empresarial amb 

finalitats eductives diverses: en el passat a través de la Red Internacional 

d’Empreses Simulades SEFED de la Fundació InForm i actualment amb la 

Xarxa d’Empreses Simulades Empresaula.  

 

El director afirmà que l’interès principal del centre a dur a terme projectes 

d’aquest tipus és oferir a l’alumnat l’oportunitat d’una pràctica real que 

complementi el coneixements més teòrics. Així doncs, a Formació Professional 

els alumnes compten amb materials i mobiliaris empresarials reals, però la 

totalitat dels tràmits realitzats o capitals utilitzats són ficticis. El director afirmà 

que el programa ICAPE suposa un pas endavant, que en aquest cas els 

alumnes duen a terme tràmits i administren capitals reals, fent l’experiència 

més real i per tant enriquidora a nivell d’aprenentatge.   

 

A causa del nivell pràctic d’aquest projectes, comentà que la majoria de 

l’alumnat demostra un total interès i compromís amb aquests projectes de 

miniempreses escolars, experiències que en molts casos són exposades a fires 
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i concursos autonòmics i estatals organitzades per les plataformes de simulació 

empresarial, fent que l’alumne hagi de presentar el seu treball i resultats davant 

d’altres centres educatius. Aquest fet té com a resultat que en la totalitat dels 

casos es converteix en una experiència molt enriquidora en tots els sentits. 

 

Per la pròpia experiència del centre en projectes de miniempresa escolar, el 

director confirmà que l’autèntic motor és sempre el professorat, que per 

iniciativa pròpia s’involucra i impulsa aquest tipus d’iniciatives. El que pot fer el 

centre en resposta és tan sols facilitar al professorat opcions de formació i 

oferir-los hores complementàries per alliberar-los d’altres tasques i que pugin 

dedicar aquestes hores al projecte. En el seu cas, el professorat implicat en 

projectes d’aquest tipus ha mostrat sempre total satisfacció. 

 

Es comentà que tot i que s’ha viscut molt condicionat pel currículum acadèmic, 

aquesta pressió era tan sols realment present al curs de 2n de batxillerat, degut 

a les proves d’accés a la universitat. I ho podria ser a 4t de l’ESO, si finalment 

s’aprovés la revàlida. Però tot i reivindicar a la Conselleria d’Educació una 

major flexibilitat a nivell de centre, el director afirmà que el currículum no és 

actualment un impediment en el seu centre per dur a terme projectes, entre ells 

el de miniempreses escolars. Sí que és cert que a Formació Professional, per 

la seva proximitat al món laboral i mòduls oferts, resulta més fàcil, però afirmà 

que amb les noves assignatures ja mencionades, a l’educació secundària 

obligatòria també és possible i que donat el seu caràcter optatiu i per tant no 

abastar la totalitat dels alumnes, el director afirmà que d’obtenir bons resultats, 

es plantejaria en el futur oferir l’oportunitat de participar-hi a la resta d’alumnes 

d’una forma més multidisciplinària, com demostren alguns exemples de centres 

participants del programa ICAPE. 

 

Per la seva banda, afirmà que la bona predisposició a compartir i mostrar el 

que es fa dins dels centres educatius és molt interessant i que ha anat millorant 

amb els anys. Tot i això, cal tenir en compte que no tot el que es fa és fàcilment 

transferible a altres centres, on el nombre d’alumnes, tipus de professorat i 
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instal·lacions disponibles són diferents. En aquest sentit, considera que els 

projectes de miniempreses escolars i les pràctiques reals que en ella es puguin 

dur a terme són fàcils de donar a conèixer i per tant de ser transferides a altres 

centres. Especialment en el cas del projecte ICAPE, on a secundària els 

alumnes creen una ONG amb productes reals els beneficis de la qual van 

destinats a projectes d’ONG reals. Això no vol dir que no calguin majors 

esforços a Menorca a nivell de promoció i divulgació, ja que es considerà 

insuficient, donada la poca existència de miniempreses escolars a l’illa.  

 

Centre 7: En aquest centre la directora era el primer curs que exercia el càrrec, 

i per tant les dades aportades tan sols fan referència a aquest curs acadèmic.  

 

Pel que fa al grau de coneixement, comentà que tot i haver sentit a parlar  del 

concepte d’esperit emprenedor i saber que aquest forma part d’una de les set 

competències clau que estableix la LOMQE, desconeixia totalment el concepte 

i significat de les miniempreses escolars. No havia sentit a parlar del marc legal 

que vetlla per la promoció de l’esperit emprenedor a nivell educatiu, ni tenia 

coneixement de l’existència de cursos de formació permanent del professorat 

en relació a temes d’educació per a l’emprenedoria. Ara bé, sí que havia sentit 

a parlar del projecte balear Pla Integral d’Impuls de les Capacitats 

Emprenedores (ICAPE). Afirmà haver rebut i reenviat en passats i en el curs 

actual informació general via correu electrònic en relació al projecte ICAPE. Tot 

i el seu desconeixement en profunditat sobre els projectes que aquest 

programa duu a terme, afirmà conèixer que abasten tots els nivells educatius 

des de primària fins a formació professional. 

 

Quant al coneixement d’iniciatives existents relacionades amb la promoció de 

l’esperit emprenedor, afirmà no ser conscient de cap miniempresa escolar, tant 

fora com dintre del centre educatiu. Ara bé, va comentar que en el seu centre, a 

l’àmbit de formació professional, sí que havia sentit a parlar de la existència de 

certes activitats puntuals relacionades amb simulacions empresarials, però que 

cap d’aquestes iniciatives s’assemblava a la pròpia creació d’una miniempresa 
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escolar. En aquest sentit, em recomanà posar-me en contacte amb el cap 

d’estudis de les famílies professionals i amb professors del Grau Mitjà de 

Gestió Administrativa i Grau Superior d’Administració i Finances.  

 

L’interès com a directora, per a la promoció de projectes d’educació per a 

l’emprenedoria i projectes d’empreses escolars en el centre, afirmà que és 

gran, a causa de la utilitat dels aprenentatges pràctics que rebrien els alumnes, 

i donada la possibilitat de cert autofinançament del centre. Ara bé, també afirmà 

ser difícil dur a terme projectes d’aquest tipus, almenys a curt termini. A 

continuació es presenten algunes de les raons més destacades que donà en 

aquest sentit: 

 

 Inexperiència del centre quant a treballar per projectes. 

 Manca de professors formats en relació a l’educació per a 

l’emprenedoria. 

 Escassa iniciativa pròpia de la major part del professorat en arrancar 

projectes educatius innovadors. 

 Necessitat de recursos i espais adequats davant els inexistents recursos 

econòmics del centre. 

 Impediments a nivell curricular per integrar projectes multidisciplinaris. 

 Possible reticència familiar quant a aquet tipus d’iniciatives.  

 

Tot i ser conscient d’aquests impediments, afirmà que el canvi ha de venir de 

baix, és a dir, comptar amb docents interessats, involucrats i que siguin 

capaços d’involucrar altres professors, als quals se’ls pugui oferir formació en 

relació a aquest tipus d’iniciatives. Poc es pot fer des de la direcció del centre si 

manca aquest interès inicial. Seria també primordial poder oferir als professors 

implicats, dins del seu horari escolar, hores per dedicar a la planificació i 

organització del projecte. 

 

Si existís alguna proposta en futurs cursos, afirmà que el més interessant seria 

arrancar amb un pla pilot, que abastés tan sols un grup d’un dels nivells 
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educatius. En aquest cas va considerar 3r de l’ESO com el més oportú, tan a 

nivell maduratiu de l’alumne com per les oportunitats que els podria oferir a 

aquells alumnes que no saben molt bé que volen fer en acabar l’Educació 

Secundària Obligatòria. Pels objectius acadèmics dels alumnes de batxillerat 

no considera que seria un projecte molt ben rebut. Al contrari del cas de 

formació professional, on sí creu totalment interessant acollir projectes de 

miniempreses escolars. Ara bé, per la seva breu experiència com a directora, 

no va poder identificar cap lligam amb possibles entitats col·laboradores, però 

sí que presentà la possibilitat de lligar l’hort escolar o tasques de manteniment 

com a possibles exemples de projectes de miniempreses escolars en el centre.    

 

En relació a la possibilitat d’aprendre i incorporar iniciatives d’altres centres, 

afirmà que tot i existir certa comunicació entre centres escolars, aquesta 

comunicació hauria de millorar per aconseguir aprendre els uns dels altres a 

nivell de projectes educatius innovadors. Considera més viable que sigui el 

propi centre, per interès propi, qui iniciï un projecte d’aquest tipus. 

 

Després de parlar també amb la Cap de Departament del Grau Superior de 

Formació Professional d’Administració i Finances, s’afirmà que el centre sí que 

tenia certa experiència amb simulacions empresarials però que mai havien pres 

forma de miniempresa escolar, i aquestes ja no es continuen impartint. 
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7.2. ANÀLISI DELS QÜESTIONARIS 

A continuació es mostren els resultats obtinguts del qüestionari en línia destinat 

a docents implicats amb projectes de miniempreses escolars de les Illes 

Balears. Les respostes de les preguntes tancades s’han representat en forma 

de percentatges o mitjana ponderada. En el cas de les preguntes obertes s’han 

destacat tan sols aquelles aportacions que s’han considerat més significatives 

per a la investigació. L’Annex E inclou la representació gràfica d’alguns 

d’aquests mateixos resultats, per a la seva millor comprensió.  

 

1. Coneixeu el programa del Govern de les Illes Balears “Pla Integral d’Impuls 

de les Capacitats Emprenedores en Educació (ICAPE)” coordinat per l’Institut 

d’Innovació Empresarial (IDI)?  

o Si 88,9% 

o No 11,1% 

 

2. Teniu formació en relació l’educació emprenedora? 

o Si 77,8% 

o No 22,2% 

 

3. Indica: nom del Centre Educatiu, nom de la miniempresa escolar, any, 

programa d’educació emprenedora associat, contacte i breu descripció (màxim 

5 línies) del tipus d’activitats a la qual es dedica la miniempresa.  

En aquesta pregunta no s’ha considerat més oportú presentar els resultats, 

com a part de la taula adjunta a l’Annex F degut a la manca de dades 

aportades per el enquestats. 

 

4. En quin entorn es desenvolupa la miniempresa?  

o Entorn real, és tracta d’una miniempresa física. 62,5% 

o Entorn virtual, forma part d’una plataforma de simulació empresarial. 37,5% 
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5. Quina de les següents opcions defineix millor el caràcter de la miniempresa? 

o ONG o associació sense ànims de lucre d’impacte local. 0% 

o ONG o associació sense ànims de lucre amb projectes de cooperació 

internacional. 55,6 % 

o Empresa que ofereix serveis exclusivament dins del centre educatiu. 0% 

o Empresa que ofereix serveis fora del centre educatiu. 22,2 % 

o Altres. 22,2% 

 

6. Quants anys d’experiència té la miniempresa?. Si es tracta d’un programa 

que crea noves empreses cada any, contesta en relació als anys d’experiència 

del programa, no de l’empresa en concret. 

o Menys d’un any 62,5% 

o Entre 1 i 2 anys 12,5% 

o Entre 2 i 3 anys 0% 

o Entre 3 i 4 anys 12,5% 

o Més de 4 anys 12,5% 

 

7. Quins nivells educatius estan implicats amb la miniempresa?  

 1er ESO 12,5% 

 2n ESO 25% 

 3er ESO 25% 

 4t ESO 62,5% 

 1er Batxillerat  25% 

 2n Batxillerat 37,5% 

 Cursos de Formació Professional de grau mitjà o superior 37,5% 

 

8. Quin és el grau d’abast del vostre projecte dins del centre educatiu? Hi 

participen... 

o tan sols una única assignatura. 33,3% 

o unes poques assignatures, però totes elles d’un mateix departament 

didàctic. 22,2% 
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o unes poques assignatures de diferents departaments didàctics. 33,3% 

o multitud d’assignatures. El projecte es totalment interdisciplinari. 11,1% 

 

9. Valoreu el grau d’implicació de l’alumnat que ha participat en projectes 

d’educació emprenedora. 

Molt baix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 excel·lent 

Mitjana: 8,1 

 

10. Quins són els beneficis i resultats més destacats de la miniempresa 

escolar? 

 Beneficis econòmics per el centre educatiu. 0% 

 Millora dels serveis i funcionament intern del centre educatiu. 0% 

 Increment de la motivació de l’alumne. 75% 

 Millores a nivell pedagògic, de l’àmbit curricular (continguts i CB) dels 

alumnes. 75 % 

 Millores a nivell pedagògic, de l'àmbit no curricular (capacitats i habilitats) 

dels alumnes. 87,5% 

 

11. Valoreu el vostre grau de satisfacció amb el programa d’educació 

emprenedora del vostre centre. 

Gens satisfactori 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 molt satisfactori 

Mitjana: 8,75 

 

12. Trobeu que aquest tipus de projectes tenen efectes positius a nivell 

d’aprenentatges curriculars (continguts i competències bàsiques) de les 

assignatures participants? 

Cap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 molts 

Mitjana: 8,6 

 



Treball de Fi de Màster 

 
40 

13. Trobeu que aquest tipus de projectes permeten a l’alumnat descobrir i 

desenvolupar capacitats i habilitats no curriculars, preparant-los millor per a la 

vida adulta i realitat laboral existent fora del centre educatiu? 

Gens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totalment 

Mitjana: 8,9 

 

14. Quines són les dificultats més destacades, que han acompanyat a la 

miniempresa durant el període de implantació i funcionament? 

 Experiència i formació insuficient dels professors en quan a l’educació per a 

l’emprenedoria. 42,9% 

 Manca de recursos econòmics. 0% 

 Manca de disponibilitat horària, dins de l’horari escolar, del professorat 

responsable. 71,4% 

 Manca de treball en equip i coordinació entre professors. 28,6% 

 Falta de suport per part de la resta de professorat del claustre i/o equip 

directiu. 28,6% 

 Manca de suport per part de personal expert extern al centre educatiu. 

14,3% 

 Incorporació d'un projecte multidisciplinari, tenint en compte l'organització 

curricular i de les assignatures segons la normativa educativa actual. 28,6% 

 Por al canvi i a arrancar nous projectes. 0% 

 Insuficient interès o dedicació dels alumnes involucrats en la miniempresa. 

42,9% 

 Manca de recursos materials. 0% 

 

15. Trobeu són necessàries majors iniciatives per a la difusió i coneixement 

dels projectes de miniempreses escolars existents dins l’entorn educatiu de les 

Illes Balears?  

o Si 100% 

o No 0% 
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16. Participeu en algun tipus de plataforma virtual dedicada a la difusió 

d’iniciatives o intercanvi d’experiències sobre educació emprenedora?  

o Si 62,5% 

o No 37,7% 

 

17. Trobeu que seria útil compartir les vostres experiències i resultats amb 

altres centres compromesos amb l’educació emprenedora? 

o Si 100% 

o No 0% 

 

18. Voldries afegir algun comentari o opinió personal? 

 

Comentaris i opinions més destacades:  

- Cal promocionar encara més aquest tipus d’activitats i per això cal que hi hagi 

una major disponibilitat horària del professorat responsable. 

- El treball per projectes i les iniciatives com ICAPE són la millor manera 

d'efectuar el canvi que tant sestà demanant al professorat: Canviar d'un roll 

instructor a un roll facilitador, on el professor es manté en un segon plànol 

(control d'aula) i són els alumnes que "tiren cap endavant" els seu aprenentatge 

vivencial. 

7.3. MINIEMPRESES: RECOMANACIONS DE MILLORA 

A partir de les opinions dels directors entrevistats i dels docents enquestats 

amb experiència en miniempreses escolars, juntament amb algunes 

valoracions extretes de les xarrades promocionals que organitzà el programa 

ICAPE  a Menorca, es presenten a continuació un conjunt d’estratègies que 

facilitarien  una major presència i millor funcionament de les miniempreses 

escolars als centres d’educació secundaria de Menorca: 

 

Promocionar més i millor els projectes de miniempreses: tot i que 

actualment des de la Conselleria d’Educació s’estan fent esforços per a la 
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difusió dels programes de l’ICAPE per a la promoció de l’esperit emprenedor, i 

tenien en compte que quasi tots els docents havien sentit a xerrar del 

programa, segueix existint un important desconeixement en profunditat quant a 

quins són els seus principals objectius i quina seria la millor forma d’integrar-los 

dintre del programa educatiu dels centres de l’illa. També cal no deixar de 

banda l’existència de multitud d’altres plataformes que treballen per a la 

promoció de l’esperit emprenedor i que podrien encaixar millor en el projecte 

educatiu d’alguns centres que la plataforma ICAPE.  

 

Utilitzar l’assignatura “Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial” 

per arrancar projectes de miniempreses: tot i sempre és més interessant dur 

a terme els projectes de miniempresa de forma multidisciplinària, no tots els 

centres tenen l’experiència i interès a treballar a través de projectes 

multidisciplinaris. Per tant, es pot aprofitar l’assignatura esmentada com a punt 

de partida a l’ESO, i any rere any anar buscant lligams amb altres assignatures. 

 

Disponibilitat horària dels docents implicats en projectes de miniempresa: 

tot i ser l’interès del professorat implicat el factor més determinat per a l’èxit i 

continuïtat dels projectes de miniempreses escolars, cal que aquests es sentin 

recolzats per la seva tasca oferint-los hores complementàries per a dedicar-les 

al projecte. 

 

Poder donar continuïtat laboral a interins realment implicats en projectes 

innovadors com els de les miniempreses: la totalitat dels directors afirmà 

que una important part dels docents disposats a arrancar projectes innovadors 

dins de les aules són interins. La inestabilitat laboral que els caracteritza, on 

molts d’ells es veuen obligats a canviar de centre cada curs, primer de tot, crea 

frustració en el docent, que veu que tot el treball invertit en arrancar el projecte 

no el pot aprofitar el pròxim curs. I en segon lloc, suposa una manca total de 

inestabilitat a nivell d’iniciatives emprenedores pels centres educatius.  
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Valorar quantitativament a través del sistema de puntuació a aquells 

docents que demostren una important implicació en projectes educatius 

innovadors: és totalment necessari incentivar i reconèixer la dedicació i el 

temps que inverteixen els docents compromesos a arrancar i donar continuïtat 

a projectes innovadors com els de les miniempreses dins dels centres 

educatius. D’aquesta manera s’evitaria que per falta de reconeixement oficial, 

aquests docents desisteixin en els seus esforços, ja que suposaria una 

important pèrdua quant a l’oferta educativa de qualitat que lideren alguns 

docents dels centres educatius. 

 

Utilitzar els concursos i les trobades de miniempreses com a motor de 

promoció: oferir a docents i alumnes l’opció última de presentar i compartir els 

resultats finals dels treballs de les miniempreses, mitjançant la participació en 

trobades i concursos. Això facilitaria la transmissió d’experiències i opinions, 

donaria una major transcendència al treball realitzat durant el curs, i 

aconseguiria motivar encara més alumnes i docents. 

 

Implicar l’entorn extern al centre educatiu en el projecte de miniempresa: 

identificar i comprometre familiars o coneguts dels alumnes amb coneixements 

empresarials i d’altres (disseny gràfic, impremta, tallers, màrqueting, etc.) com 

a assessors tècnics del projecte, apropant i establint lligams entre el centre 

educatiu i la família, tot transcendint el projecte fora de l’aula. 

 

Oferir majors opcions de formació als docents en matèria d’educació per 

a l’emprenedoria: tractar el tema de l’emprenedoria durant la formació inicial 

rebuda al Màster de Formació del Professorat, així com oferir  activitats i curos 

de formació permanent del professorat a través del Centre de Professorat 

(CEP) a Menorca. D’aquesta manera s’ampliarien les opcions de formació en 

quan a l’educació per a l’emprenedoria, sent aquesta tan sols disponible 

actualment a través del programa ICAPE, i concretament per a docents inscrits 

en el programa.  
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8. CONCLUSIONS 

 

L’objectiu principal d’aquest treball és identificar quins són els motius de 

l’escassa existència de miniempreses escolars en centres de secundària de 

Menorca: esbrinar el grau de coneixement i opinió sobre aquestes, conèixer 

experiències existents, detectar les dificultats enfrontades, presentar 

recomanacions per a una millor promoció d’aquest tipus d’iniciatives i oferir una 

proposta personal per a la dinamització i creació de noves i més miniempreses 

escolars a l’illa. 

 

Per assolir els objectius d’aquest treball d’investigació s’han realitzat visites als 

centre i entrevistes personals amb els directors dels set centres de Menorca, 

complementant-les amb una enquesta en línia destinada a professors amb 

experiència docent en relació a projectes de miniempreses escolars, tant de 

centres de Menorca com d’alguns de la resta de centres les Illes Balears.  

 

La recerca bibliogràfica quant al concepte d’emprenedoria com a capacitat que 

es pot aprendre (Timmons, 1989), la importància, per tant, de la promoció de 

l’educació emprenedora (Berglund i Holmgren, 2013), el context legal i l’estat 

de promoció de l’esperit emprenedor en el sistema educatiu (Diego Rodríguez 

& Vega Serrano, 2016) constitueix la part més descriptiva d’aquesta diagnosi. 

 

Les conclusions extretes en aquest treball d’investigació sobre les 

miniempreses escolars dels centres públics de secundària de Menorca es 

presenten a continuació. Cal tenir en compte que els sumatoris en tant per cent 

d’alguns resultats aquí presentats sobrepassen el 100%, això es deu al fet que 

es tracta de preguntes d’opció múltiple. 

 

o Són la metodologia didàctica més utilitzada i recomanada per a la 

promoció de l’esperit emprenedor en els centres educatius. 

o La gran majoria de docents i directors dels centres, tinguin o no 

experiència en projectes de miniempreses escolars, les consideren 
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iniciatives molt interesants i enriquidores a nivell personal i acadèmic per 

a l’alumnat. A l’enquesta els docents amb experiència han valorat en un 

8,6 (a nivell curricular) i 8,9 (a nivell  no curricular) sobre 10 el grau 

d’aprenentatge dels alumnes. Valorant també el seu grau d’implicació en 

un 8,1 sobre 10, demostrant la bona acceptació d’aquest projectes dins 

l’aula. 

o Entre els beneficis i resultats obtinguts per les miniempreses escolars, 

destaquen: l’increment de la motivació de l’alumne (75%), millores a 

nivell curricular (75%) i no curricular (87,5%). 

o El 100% de les persones entrevistades i enquestades coincideixen en la 

necessitat d’una major difusió i promoció dels programes de promoció de 

l’esperit emprenedor, especialment del programa autonòmic de l’ICAPE. 

Els docents n’han sentit a parlar, però molt pocs en tenen un 

coneixement adequat dels seus objectius i dels recursos que ofereix. Per 

tant, les iniciatives existents a nivell de Formació Professional han estat 

fins ara adherides a altres programes de caràcter nacional o 

internacional. La participació en els programes de l’ICAPE és totalment 

nul·la a Menorca, a dia de la presentació d’aquest treball. Tot i que la 

situació pareix millorar, ja que ja hi ha alguns centres de secundària 

interessats i inscrits per al proper curs 2017-2018. 

o Com que es tracta d’iniciatives promocionades a nivell curricular tan sols 

a través d’un nombre reduït d’assignatures, en molts casos opcionals o 

que no abasten a la totalitat de l’alumnat, fa que es tractin d’iniciatives 

minoritàries dins dels centres educatius. 

o El caràcter multidisciplinari i de treball per projectes, sobre els quals es 

sustenten moltes de les miniempreses escolars, juntament amb la 

manca d’experiència dels docents i centres educatius de Menorca amb 

aquest tipus de treball a l’aula, frena l’adopció d’aquest tipus de 

projectes. 

o Els docents responsables de projectes de miniempreses afirmen que la 

manca de disponibilitat horària per a la coordinació i organització del 

projecte en un 71,4%, juntament amb la poca experiència i formació 
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rebuda en matèria d’educació per a l’emprenedoria en un 42,9%, són els 

majors problemes als quals s’enfronten. L’organització curricular de les 

assignatures, la coordinació entre professors, el suport del claustre, i la 

manca de recursos són elements menys rellevants per a l’èxit dels 

projectes de miniempreses. 

o Exceptuant algun cas a Formació Professional, la gran majoria 

d’iniciatives són molt recents, el 62,5% dels projectes tenen menys d’un 

any d’experiència. 

o  Tot i valorar en un 100% la utilitat de compartir experiències i resultats 

obtinguts amb altres centres, el treball de camp ha demostrat ser 

totalment nul·la la transcendència i transferència de les iniciatives ja 

existents als centres de l’illa.  

 

Tenint en compte els resultats obtinguts, es considera haver assolit de forma 

general els objectius marcats per aquest treball d’investigació, ja que s’han 

identificat els principals motius de l’escassa existència de miniempreses 

escolars en centres de secundària de Menorca, i s’han proposat 

recomanacions de millora per, en última instància, aconseguir dinamitzar la 

creació de noves i més miniempreses escolars en els pròxims cursos. Tot i 

considerar interessant poder haver tractat en més profunditat cada una de les 

dificultats detectades per a la promoció de les miniempreses escolars, 

especialment la major disponibilitat horària que reivindicaven la major part dels 

docents implicats i la manca de cursos de formació permanent del professorat 

en aquest àmbit, no s’han considerat d’extrema importància per a aquesta 

diagnosi.  

 

Ja per acabar, es presenta a continuació una aportació personal al treball per a 

l’adopció gradual de projectes de promoció de l’esperit emprenedor als centres 

de Menorca. Conscient de la inexperiència dels centres de secundària quant al 

treball per projectes, i aprofitant la recent incorporació d’assignatures en 

aquests nivells educatius, amb continguts curriculars directament relacionats 

amb la promoció de l’esperit emprenedor, es proposa arrancar des de 
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assignatures com Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial projectes de 

miniempreses escolars a petita escala, amb grups reduïts d’alumnes, que no 

suposin una càrrega horària important per al professor responsable i a través 

de la participació del programa ICAPE, el qual ofereix formació inicial, 

assessorament al llarg de tot el curs i recursos de suport per a l’aula. I un cop 

es té ja certa experiència, anar buscant professors interessats del claustre per 

establir lligams curriculars entre les possibles assignatures col·laboradores del 

projecte de miniempresa escolar. Així, a mesura que el projecte es va 

consolidant, es pot arribar a enfocar-lo de forma totalment multidisciplinària, 

sent aquesta la forma més enriquidora tant per a l’alumne com per al centre.  
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9. LÍNIES D’INVESTIGACIÓ FUTURES 

Després d’haver analitzat les causes de l’escàs nombre de miniempreses 

escolars als centres d’educació secundària públics de Menorca i haver 

proposat mesures per millorar el coneixement, difusió i creació de noves 

miniempreses en els pròxims cursos, es planteja una anàlisi més profunda, 

centrat en valorar l’impacte de l’educació per a l’emprenedoria en els resultats 

acadèmics i capacitats dels alumnes, en relació al grau de desenvolupament 

personal i autonomia laboral.    
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11. ANNEXOS 

 

En aquest apartat es presenten alguns dels materials més destacats, com a 

complement al treball. 
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Annex A – Documents europeus per el foment de l’educació emprenedora 
 

Taula resum dels documents més destacats en relació al foment de l’educació 

per a l’emprenedoria. S’han inclòs tan sols aquells directament relacionats amb 

l’educació secundària.  

 

ANY DOCUMENT 

2000 Carta Europea de la Pequeña Empresa. 

2002 
-Informe final del grupo de expertos proyecto Procedimiento BEST sobre Educación y 
Formación en el Espíritu Empresarial. 

2003 -Libro Verde del Espíritu Empresarial en Europa. 

2004 
-Ayudar a crear una cultura empresarial: Guía de buenas prácticas para promover las 
actitudes y capacidades empresariales mediante la educación. 
-Plan de acción: “El Programa Europeo a favor del Espíritu Empresarial”. 

2005 
-Informe final del grupo de expertos proyecto Procedimiento BEST “Miniempresas en 
Educación Secundaria”. 

2006 -Agenda de Oslo para la educación en iniciativa emprendedora en Europa. 

2009 
-Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 
formación (ET2020). 

2010 
-Informe final de los Grupos de Reflexión de alto nivel sobre educación 
emprendedora “Hacia una mayor cooperación y coherencia en la educación 
emprendedora”. 

2011 
-Conclusiones sobre el papel de la educación y de la formación en la aplicación de la 
estrategia Europa2020. 
-Informe final: “La capacitación del profesorado como factor crítico de éxito”. 

2012 
-Comunicación “Plan de acción Emprendimiento 2020. Relanzar el espíritu 
emprendedor en Europa”. 
-Estudio: “El emprendimiento en los sistemas educativos europeos”. 

2013 -Guía “Como crear mentalidades y capacidades emprendedoras en la UE” 

2014 

-Informe final del grupo de expertos en indicadores de educación para el 
emprendimiento 
- Informe final del grupo de expertos proyecto Procedimiento BEST “Mini-empresas 
en Educación Secundaria” 
- Conclusiones del Consejo sobre el emprendimiento en la educación y la formación 
-Educación en emprendimiento. Guía del educador. 

2015 

-Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el fomento del 
emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación. 
-“Educación emprendedora: El camino hacia el éxito”. Un compendio de evidencias 
sobre el impacto de las estrategias y medidas de educación emprendedora. 

-Red Europea de Educación para el Emprendimiento. 

2016 
- La educación para el emprendimiento en los centros educatives en Europa. Informe 
Euridyce. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes del document La educación para el 

emprendimiento en el sistema educativo Español (Diego Rodríguez & Vega Serrano, 2016). 

  



 

 
55 

Annex B – Llistat de programes de miniempreses escolars 
 

A continuació es presenten alguns programes per al foment de l’educació emprenedora a l’abast dels centres educatius de Balears. 

PROGRAMA 
ORGANITZACIÓ 

PROMOTORA 
EXTENCIÓ 

TERRITORIAL 
BREU DESCRIPCIÓ ENLLAÇ 

Xarxa Internacional 
d’Empreses 

Simulades (SEFED) 
Fundación INFORM Nacional 

Les empreses són simulades, 
reprodueixen situacions reals de treball, 
i estableixen relacions comercials amb 
altres empreses simulades.   

www.inform.es 

Empresa Solidaria 
Junior Achievement 

Spain 
Nacional 

Les empreses creen serveis i productes 
reals i participen en concursos nacionals 
i internacionals. 

www.jaes.es 

Empresa Joven 
Europea (EJE) 

Valnalón Ciutat 
Tecnológica 

Regional 
La cooperativa social importa i exporta 
productes reals, per a la seva venta al 
mercat local. 

www.valnalon.com 

Empresaula 
Codegram 

Technologies SL 
Nacional 

L’empresa es desenvolupa en una 
plataforma online, on al final es pot 
participar de trobades comercials. 

www.empresaula.com 

Educar el Talento 
Emprendedor 

Fundació Princesa 
de Girona (FPdGi) i 
Fundació Trilema 

Nacional 
Plataforma de presentació de bones 
pràctiques i iniciatives per a 
l’emprenedoria.  

www.competenciaemprendedora.org 

KitCaixa Jóvenes 
Emprendedores 

Obra Social “la 
Caixa” 

Nacional 
Programa organitzat per a la creació 
d’una empresa, estructurat en mòduls 
d’actuació.  

www.educaixa.com 

Concurso Escuela 
Emprendedora 

Teach a Man to Fish Internacional 

Creació d’empreses reals i amb 
continuïtat  al llarg de diferents curosos 
escolars, i amb  reconeixement 
mitjançant premis. 

www.schoolenterprisechallange.org/es 

Young Business 
Talents 

Praxis MMT Internacional 

Simulador empresarial, on els alumnes 
poden practicar tot tipus de decisions 
empresarials. Amb competicions i 
premis regionals, nacionals i 
internacionals. 

www.youngbusinesstalents.com 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades disponibles a les pàgines web dels respectius programes. 

http://www.inform.es/
http://www.jaes.es/
http://www.valnalon.com/
http://www.empresaula.com/
http://www.competenciaemprendedora.org/
http://www.educaixa.com/
http://www.schoolenterprisechallange.org/es
http://www.youngbusinesstalents.com/
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Annex C – Imatges de l’entorn, treball i resultats de les miniempreses  
 

A continuació  es presenten algunes fotografies preses durant la vista d’una de 

les miniempreses escolars, tant al centre educatiu com a l’exposició que 

realitzaren a l’esdeveniment de la Formació Professional “Fes-te Pro”. 

 

  

Materials i mobiliaris que simulen un entorn empresarial 

 

 

Esquema empresarial Concurs real de miniempreses, amb premis econòmics ficticis 

 

Ambientalització d’un entorn empresarial a l’esdeveniment “Fes-te Pro” 
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Annex D – Preguntes de l’entrevista personal  
 

A. QUÈ ES SAP SOBRE EL TEMA? 

1. Coneixeu els conceptes “educació per a l’emprenedoria”, “esperit emprenedor” i 

“miniempresa escolar”? 

 

2. Coneixeu el marc legal a nivell europeu, nacional i autonòmic que vetlla per la 

promoció de l’esperit emprenedor a nivell educatiu? 

 

3. Coneixeu alguna organització o programa dedicat a la promoció i creació de 

miniempreses escolars a nivell internacional, nacional o autonòmic?  

 

4. Coneixeu de l’existència de programes de formació inicial i/o permanent del 

professorat, enfocats a la promoció de l’educació per a l’emprenedoria? 

 

5. Trobeu que seria interesant incloure a l’oferta de formació inicial del professorat 

(FIP) a Balears alguna assignatura d’educació per a l’emprenedoria? 

 

B. EXISTEIX ALGUNA MINIEMPRESA ESCOLAR EN EL CENTRE? 

6. Existeix en el vostre centre alguna miniempresa escolar? Coneixeu algun exemple 

de miniempresa escolar a centres d’educació secundària públics de Menorca? 

 

En el propi centre:   SÍ NO 

7a. Quins són els interessos i 

situacions que promogueren  la creació 

d’una miniempresa escolar en el vostre 

centre? 

 7b. Valoreu el vostre grau d’interès en 

relació a la possibilitat de crear una 

miniempresa escolar en el vostre 

centre.  
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C. MILLOR FORMA D’ACOLLIR MINIEMPRESES ESCOLARS  

8a. Descriu alguna miniempresa escolar 

existent en el teu centre. Com i quan es 

va impulsar? Quin procediment es va 

seguir? Fonts de finançament? A quin 

programa està vinculada? Quines 

entitats col·laboren amb el projecte? 

Quins nivells educatius, assignatures 

alumnes i professors hi estan implicats? 

De quin tipus de projecte es tracta? 

 

8b. Coneixeu quins passos són 

necessaris per a la creació d’una 

miniempresa escolar en el vostre 

centre? Quin seria el procediment a 

seguir? Fonts de finançament? Quines 

entitats podrien col·laborar amb el 

projecte? Quins nivells educatius, 

assignatures, alumnes i professors 

seria més viable i interessant implicar? 

Quin tipus de projecte troba més 

interessant? 

 

9a Valoreu quins són els principals 

beneficis que ha aportat la miniempresa 

escolar a nivell organitzatiu de centre, i 

d’aprenentatges dels alumnes. 

 
9b. Valoreu quins són els principals 

beneficis que podria aportar la 

miniempresa escolar a nivell 

organitzatiu de centre, i 

d’aprenentatges dels alumnes? 

 

10a. Quins problemes ha tingut que 

afrontar la miniempresa escolar? Quins 

reptes de futur s’ha plantejat?  

 10b. Quins creu que serien els 

principals reptes o problemes per a la 

creació d’una miniempresa escolar al 

vostre centre?  

 

11a. Quines serien les propostes de 

millora de la miniempresa escolar del 

vostre centre? 

 

11b. Quines propostes creu que 

ajudarien a la promoció i creació 

d’empreses escolars al vostre centre 

educatiu? 

 

12a. Com creu que podria ajudar la 

seva experiència a la promoció i creació 

de més i diferents empreses escolars al 

seu centre i a altres centres educatius? 

 

12b. Com creu que podria aprendre 

d’iniciatives ja existents a altres 

centres educatius? 
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Annex E – Representació gràfica dels resultats del qüestionari  
 

5. Quina de les següents opcions defineix millor el caràcter de la miniempresa? 

 

6. Quants anys d’experiència té la miniempresa?. Si es tracta d’un programa 

que crea noves empreses cada any, contesta en relació als anys d’experiència 

del programa, no de l’empresa en concret. 

 

7. Quins nivells educatius estan implicats amb la miniempresa?  
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8. Quin és el grau d’abast del vostre projecte dins del centre educatiu? Hi 

participen... 

 

9. Valoreu el grau d’implicació de l’alumnat que ha participat en projectes 

d’educació emprenedora. 

Molt baix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 excel·lent 

Mitjana: 8,1 

 

10. Quins són els beneficis i resultats més destacats de la miniempresa 

escolar? 
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11. Valoreu el vostre grau de satisfacció amb el programa d’educació 

emprenedora del vostre centre. 

Gens satisfactori 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 molt satisfactori 

Mitjana: 8,75 

 

12. Trobeu que aquest tipus de projectes tenen efectes positius a nivell 

d’aprenentatges curriculars (continguts i competències bàsiques) de les 

assignatures participants? 

Cap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 molts 

Mitjana: 8,6 
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13. Trobeu que aquest tipus de projectes permeten a l’alumnat descobrir i 

desenvolupar capacitats i habilitats no curriculars, preparant-los millor per a la 

vida adulta i realitat laboral existent fora del centre educatiu? 

Gens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totalment 

Mitjana: 8,9 

 

14. Quines són les dificultats més destacades, que han acompanyat a la 

miniempresa durant el període de implantació i funcionament? 
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Annex F – Llistat de projectes d’educació emprenedora a Balears 
 

Com a mostra representativa d’iniciatives, a la següent taula s’han inclòs dades generals sobre algunes de les miniempreses 

escolars dels centres educatius de secundària de les Illes Balears (en blau les de Menorca) creades aquest curs 2016-2017. 

LOCALITZACIÓ 
CENTRE 

EDUCATIU 
PROJECTE 
ASSOCIAT 

NOM MINIEMPRESA BREU DESCRIPCIÓ FORMA DE CONTACTE 

ILLA LOCALITAT 

Menorca 
Ciutadella de 

Menorca 

IES Maria 
Àngels 

Cardona 

Xarxa 
d’empreses 
simulades 

EMPRESAULA 

Bio Break 

Empresa Simulada. Gestionada per 
alumnes  FPGS d’Administració i 

Finances. Compten amb espais reals, 
però on tots els tràmits són ficticis. 

- 

Menorca Maó 
IES Joan 
Ramis i 
Ramis 

Cap - 

S’han creat 5 projectes diferents des de 
l’assignatura Fonaments 

d’Administració i Gestió de 2n de 
batxillerat. 

- 

Mallorca Pollença 
IES Guillem 

Cifre de 
Colonya 

ICAPE (JEA) CuinArt Restaurant 
Cooperativa. Restaurant gestionat per 

alumnes de FPB de Cuina i 
Restauració.  

Facebook pròpi 

Mallorca Palma 
CC Sant 
Felip Neri 

ICAPE (JEA) Your Party 
Cooperativa. Gestionada per alumnes 

de FPB de Serveis Comercials. 
Dedicada a organitzar festes.  

Pàgina web pròpia 

Mallorca Palma 
IES Ses 

Estacions 
ICAPE (JEA) 

Gestoria 
Administrativa Bàsica 

Cooperativa. Gestionada per 6 alumnes 
de FPB de Serveis Administratius. 

Dedicada a una gestoria. 
Pàgina web pròpia 

Mallorca Capdepera 
IES 

Capdepera 
ICAPE (JEA) Bona Herba 

Cooperativa. Gestionada per alumnes 
de 1er i 2n curs de FPB Agrojardineria i 

Composicions Florals. 
Facebook pròpi 

Mallorca Capdepera 
IES 

Capdepera 
ICAPE (JAE) Restaurant l’Alzina 

Cooperativa. Restaurant gestionat per  
alumnes de FPB de Cuina i 

Restauració. 
Facebook pròpi 

Mallorca Llucmajor 
IES 

Llucmajor 
ICAPE (JAE) Llucmanteniment 

Cooperativa. Gestionada per alumnes 
de FPB de Fabricació i Muntantge de 

2n curs. Encarregada del manteniment 
de l’institut. 

Facebook pròpi 

Mallorca Porto Cristo 
IES Porto 

Cristo 
ICAPE (JES) Nomasnoma 

ONG. Gestionada per 15 alumnes 
d’ESO.  

iesnomasnoma@gmail.com 
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LOCALITZACIÓ 
CENTRE 

EDUCATIU 
PROJECTE 
ASSOCIAT 

NOM MINIEMPRESA BREU DESCRIPCIÓ FORMA DE CONTACTE 
ILLA LOCALITAT 

Mallorca Palma 

 Col·legi 
Nosta Sra. 

de la  
Consolació II 

ICAPE (JES) Índia Sobre Rodes 

ONG. Gestionada per 23 alumnes de 
3er d’ESO. Amb l’objectiu d’ajudar a 

nins de l’Índia a anar amb bici a 
l’escola.  

Indiasobrerodes@gmail.com 

Mallorca Palma 
Col·legi Pius 

XII 
ICAPE (JES) 32 Pel Sahara 

ONG. Gestionada per 32 alumnes de 
2n d’ESO. Amb l’objectiu d’ajudar a un 

centre educatiu què es troba en un 
campament en el Sàhara. 

32pelsahara@gmail.com 

Mallorca Palma 
Col·legi Aula 

Balear 
S.Coop 

ICAPE (JES) 
Alumnes Sense 

Límits 

ONG. Gestionada per alumnes de 4t 
d’ESO. Amb l’objectiu d’ajudar al 

projecte contrapart de Madagascar 
presentat per l’ONG Proyecto Juntos 

asenselimits@aulabalear.org 

Mallorca Palma 
Col·legi Aula 

Balear 
S.Coop 

ICAPE (JES) 
Alumnes al Rescat 

(AAR) 
ONG. Gestionada per 32 alumnes 
d’ESO. Per ajudar a una ONG real. 

aar@aulabalear.org 

Mallorca Palma  
IES 

Francesc de 
Borja Moll 

ICAPE (JES) ANIB 
ONG. Gestionada per 24 alumnes de 
2n d’ESO. Amb l’objectiu d’aconseguir 

fons per a nins de la India. 
anibfbmoll@iesfbmoll.org 

Eivissa 
Sant Llorenç 

de Balàfia 
IES Balàfia ICAPE (JAE) Suco 

Cooperativa. Formada per 14 alumnes 
de FPB de Cuina i Restauració. 
Dedicada a la venta de sushi. 

Pàgina web pròpia 

Eivissa 
Sant Jordi 

de ses 
Salines 

IES Algarb ICAPE (JES) All Are One 

ONG. Gestionada per 37 alumnes 
d’ESO. Amb l’objectiu de ajudar a 
l’ONG de Madagascar Juntos i als 

Nens d’Educació Especial d’Eivissa i 
Formentera (ANEEF). 

allareonemadagascar@gmail.co
m 

Eivissa Eivissa 
IES Sa 

Blanca Dona 
ICAPE (JES) Endrehina Sekoly 

ONG. Gestionada per 19 alumnes 
d’ESO. Amb l’objectiu d’ajudar a nens 
de Madagascar a través d’una l’ONG  

e.sekoly@gmail.com 

Formentera 
San 

Francisco 
IES Marc 

Ferrer 
ICAPE (JES) Illa per Illa 

ONG. Gestionada per 24 alumnes de 
3er de l’ESO. Amb l’objectiu d’ajudar a 

la construcción d’un pou d’aigua 
potable a Madagascar. 

Illaxillaformentera@gmail.com 

Font: elaboració pròpia a partir de les respostes obtingudes en el qüestionari i de dades extretes de la pàgina web del programa ICAPE (Institut 

d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, 2017). 
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