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PROPIS
PROGRAMES

CERIMÒNIA DE LLIURAMENT

La cerimònia de lliurament dels Premis se 
celebrarà a finals de juny a Girona. Durant el 
matí del mateix dia de l’acte s’organitzaran 
diverses activitats per a joves així com una 
nova edició dels Close Encounters. L’ende-
mà tindran lloc les III Jornades d’Educació 
Emprenedora d’àmbit estatal.

PRESSUPOST

350.000 euros

PREMIS 
FUNDACIÓ 
PRINCESA DE 
GIRONA
La convocatòria del 2016 es va obrir el 25 
de juny i va quedar tancada el 30 de no-
vembre. A la data d’expiració del termini, 
el nombre de candidatures presentades era 
de 209, xifra que representa un increment 
del 25 % respecte a l’edició anterior. 

JURATS I ACTES DE PROCLAMACIÓ

La comunicació oficial dels guanyadors de 
cada categoria es farà seguint la línia ini-
ciada en anys anteriors, és a dir, en actes 
espaiats en el temps i en diferents ciutats 
espanyoles durant els mesos de març i 
abril. El 2016, aquesta estratègia es refor-
çarà amb activitats complementàries per a 
joves tant a la ciutat que aculli la reunió del 
jurat i la posterior proclamació del guanya-
dor com a la seva àrea d’influència. Per dur-
les a terme es desenvoluparan accions de 
col·laboració amb entitats del territori.

Les seus seran Madrid, Saragossa, Valèn-
cia, Granada i Barcelona.
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•	 Organització de cinc seminaris autonò-
mics d’intercanvi de bones pràctiques 
adreçats als docents que han participat 
en els cursos de formació assenyalats 
en el punt anterior. Llocs d’execució pre-
vistos: Catalunya, Comunitat de Madrid, 
Canàries, Regió de Múrcia i Andalusia.

•	 Organització de cinc seminaris de forma-
ció avançada per a docents formats en 
edicions anteriors (cursos 2013-2014 i 
2014-2015). Durant les trobades s’oferi-
ran continguts i experiències per actualit-
zar metodologies, adquirir nous coneixe-
ments, conèixer iniciatives innovadores, 
etc. Previsió d’execució: primer semestre 
del 2016. Llocs d’execució previstos: Gi-
rona, Madrid, Castella i Lleó (pendent de 
concretar), Santander i València. 

•	 Posada en marxa del servei d’assessora-
ment online per a docents associat al web 
www.competenciaemprendedora.org. 

•	 Organització de les III Jornades d’Educa-
ció Emprenedora, amb les quals es do-
narà continuïtat a les que van tenir lloc els 
anys 2012 i 2014. Els destinataris seran, 
principalment, els docents formats du-
rant el curs 2015-2016 i els participants 
dels seminaris autonòmics (de bones 
pràctiques i de formació avançada), així 
com altres ensenyants que hi puguin es-

EDUCAR EL TA-
LENT EMPRENE-
DOR
La fonamentació d’aquest programa rau en 
la idea d’entrenar la competència emprene-
dora fent servir metodologies actives —com 
ara l’aprenentatge basat en problemes, el 
treball cooperatiu o l’aprenentatge servei— 
de manera transversal i a través de totes les 
àrees curriculars ordinàries (llengua, mate-
màtiques, ciències, etc.). 

El destinatari principal del programa són els 
docents, una característica que li atorga 
una complementarietat extraordinària amb 
el conjunt de projectes d’emprenedoria 
adreçats a alumnes que es desenvolupen 
a Espanya, en alguns casos impulsats per 
patrons de la Fundació.

L’objectiu últim del programa és assolir un 
impacte significatiu en el sistema educatiu 
espanyol mitjançant la introducció sistemà-
tica de la competència emprenedora en el 
currículum acadèmic ordinari, des de l’edu-
cació infantil fins al batxillerat i la formació 
professional, en línia amb la política educa-
tiva europea.

ACCIONS PER AL 2016

•	 Acabament dels cursos de formació en 
cascada iniciats a Barcelona, Madrid, 
Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Múrcia i Sevilla.



4

P
R

O
G

R
A

M
E

S
 P

R
O

P
IS

APADRINANT EL 
TALENT
Apadrinant el talent és un programa de 
mentoria social que té per objecte aug-
mentar l’ocupabilitat dels joves que són la 
primera generació de la seva família a ob-
tenir una titulació superior, garantint així la 
igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat 
de treball.

Els joves reben un acompanyament a càr-
rec de directius i professionals en actiu (la 
majoria, d’empreses membres del Patronat 
de la FPdGi) que els guien i orienten, po-
sant a la seva disposició contactes profes-
sionals que puguin ajudar-los a accedir al 
món laboral en un lloc de treball ajustat a 
les seves competències tècniques i perso-
nals. Apadrinant el talent, per tant, facilita la 
transició del món educatiu al laboral, posant 
èmfasi en el valor del networking com una 
eina indispensable per situar-se al mercat 
de treball.

El programa, a més, permet fer visibles el 
talent i els mèrits dels participants, promou-
re la contractació de joves que han aconse-
guit ser referents en la seva família i entorn 
i sensibilitzar les empreses i els seus treba-
lladors al voltant d’aquesta realitat.

Gràcies a l’aportació de Telefónica, patró de 
la FPdGi, el projecte disposa d’una platafor-
ma de gestió i suport als participants (www.
apadrinanteltalent.org).

tar interessats. Previsió d’execució: juny 
del 2016, en el marc de la cerimònia de 
lliurament dels Premis FPdGi a Girona.

•	 Posada en marxa de cinc nous cursos de 
formació en diverses comunitats autò-
nomes, concretament a les Illes Balears, 
Castella-la Manxa, Extremadura, Galícia 
i La Rioja. Previsió d’execució: setembre 
del 2016 - març del 2017.

IMPACTE PREVIST PER AL 2016

•	 1.300 docents (32.000 alumnes).
•	 300 directius. 
•	 300 centres educatius.
•	 Presència a 13 comunitats autònomes.
•	 1.000 consultes al servei d’assessora-

ment online. 

PRESSUPOST

360.000 euros

PROPIS
PROGRAMES
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més àgil i més atractiu per als joves i els 
mentors.

•	 Avaluació global del programa, després 
de quatre anys de funcionament, i adap-
tació de la metodologia d’acord amb les 
directrius del nou programa de mobilitat. 

IMPACTE PREVIST

•	 400 mentors.
•	 450 parelles formades, 145 en actiu du-

rant tot el període. 
•	 Un 20 % dels mentors que ja han apa-

drinat un jove haurà repetit l’experiència.
•	 Millora de l’ocupabilitat per al 50 % dels 

participants.    
•	 45 empreses adherides al programa, la 

majoria patrones de la Fundació.  
•	 Presència territorial: Andalusia, Catalu-

nya, Comunitat de Madrid, País Basc i 
Galícia. 

•	 30 institucions col·laboradores (universi-
tats, centres d’FP, agències d’ocupació, 
entitats del tercer sector, etc.).

PRESSUPOST

57.000 euros

ACCIONS PRIORITÀRIES PER AL 2016

•	 Consolidació del projecte a les comuni-
tats autònomes en què ja funciona: Ca-
talunya, Madrid, Andalusia, País Basc i 
Galícia. 

•	 Organització d’activitats grupals de ca-
ràcter formatiu i de reforç del networking 
dels joves i els mentors com a comple-
ment dels processos de mentoria. Es 
preveu celebrar un acte central a Girona 
coincidint amb la cerimònia de lliurament 
dels Premis Fundació Princesa de Girona. 

•	 Localització de nous canals d’identifica-
ció i captació de joves, amb una presèn-
cia més activa en mitjans audiovisuals i 
xarxes socials. 

 
•	 Optimització del pla d’acompanyament 

a joves i mentors: reducció dels terminis 
d’assignació de parelles, minimització de 
les incidències i resolució més ràpida de 
les que puguin sorgir. 

•	 Consolidació i ampliació de la xarxa 
d’institucions col·laboradores, en par-
ticular les que tinguin capacitat per de-
tectar nous joves beneficiaris i possibles 
empreses participants.

•	 Aplicació de millores al portal del projec-
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PIGMALIÓ
El programa Pigmalió té per objecte aug-
mentar les competències educatives bà-
siques dels participants (menors en risc 
d’exclusió d’entre sis i setze anys d’edat) 
mitjançant un sistema de tutories personals 
i familiars i el foment de la pràctica de l’es-
port. El programa va començar el 2012 a 
Girona i actualment també es desenvolupa 
a l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llo-
bregat i Madrid, amb la implicació de Càri-
tas Diocesana de Girona, la Fundació SER.
GI i tres entitats premiades per la FPdGi: 
l’associació Ítaca, la Fundació Marianao i la 
Fundación Balia.  

Des del setembre del 2015, a Badalona 
està en marxa una prova pilot de Pigmalió a 
través de les arts que es fa en col·laboració 
amb l’Ateneu Sant Roc, la Fundació Pere 
Closa, l’INS Barres i Ones i el Col·legi Ba-
dalonès i amb el suport de la Fundació Ban-
cària “la Caixa”.  

A tots els territoris es treballa en col-
laboració amb centres educatius, clubs 
esportius i entitats de suport extraescolar, 
i el pla global d’intervenció inclou diferents 
activitats: reforç escolar, tutories amb les 
famílies, sistema de beques i programació 
d’activitats esportives o artístiques setma-
nals.

Després de tres cursos acadèmics, un pri-
mer grup d’alumnes ha superat l’educació 
obligatòria i s’ha matriculat en cursos de 

EMPRENDRE ÉS 
POSSIBLE
Aquest programa, impulsat en col·laboració 
amb Indra, ha estat concebut per donar 
suport als joves en el procés de definició 
d’una idea de negoci i la seva posada en 
marxa posterior. El projecte s’estructura al 
voltant del portal www.emprenderesposible.
org, adreçat tant als emprenedors com a les 
institucions que promouen l’emprenedoria. 

ACCIONS PRIORITÀRIES PER AL 2016
 
•	 Manteniment de les accions de visibilitat 

de la plataforma en fòrums d’emprene-
dors i inversors. 

•	 Dinamització de la part col·laborativa de 
la plataforma amb posts periòdics al blog 
i amb una presència potent a les xarxes 
socials. 

•	 Revisió periòdica de continguts i intro-
ducció de les millores adients.

IMPACTE PREVIST

•	 500.000 visites anuals.
•	 1.200 usuaris registrats. 
•	 70 idees de negoci noves iniciades amb 

l’assessorament de la plataforma.
•	 10 nous projectes empresarials engegats 

sota els auspicis i amb el suport de la 
plataforma.  

PRESSUPOST

5.000 euros
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siderant l’origen social dels participants, 
aquest fet representa una fita remarcable 
per al projecte. 

Els patrons Fundació Jesús Serra, Coca-
Cola Iberian Partners i Fundació Bancària 
“la Caixa” donen suport al projecte. 

ACCIONS PRIORITÀRIES PER AL 2016

•	 Suport a 200 joves a les ciutats en què el 
programa ja està consolidat.

•	 Desplegament i finalització de la prova pi-
lot de Pigmalió a través de les arts.

•	 Organització d’activitats grupals puntuals.

IMPACTE PREVIST

•	 200 nens i joves participants. 
•	 180 beques esportives. 
•	 20 beques artístiques.
•	 6 ciutats amb implantació del projecte a 

través de l’esport.
•	 1 ciutat en fase de desenvolupament de 

la prova pilot en arts. 

PRESSUPOST

85.000 euros
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EN COL·LABORACIÓ
PROGRAMES

CÀTEDRA FPDGI 
DE JOVES 
EMPRENEDORS DE 
LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA
Des del mes de maig del 2015, la Funda-
ció Princesa de Girona dóna suport a una 
càtedra de la Universitat de Girona creada 
amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria 
entre el jovent. Durant aquesta primera eta-
pa s’han culminat les accions programades, 
i per al 2016 ja se n’han previst d’altres que 
es detallen tot seguit.

ACCIONS PRIORITÀRIES PER AL 2016

•	 Organització de la segona edició del 
Startup Weekend Girona.

•	 Celebració d’un acte central a Girona a 
la primavera.

•	 Suport econòmic al millor projecte final 
del Màster d’emprenedoria de la Univer-
sitat de Girona.

•	 Activitats de foment de l’emprenedoria 
amb facultats i departaments de la UdG, 
com ara l’Escola Politècnica Superior, 
l’Escola Universitària ERAM (de comu-
nicació, art, audiovisuals, multimèdia i 
disseny), etc.

PRESSUPOST

30.000 euros

FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
DUAL
La FPdGi forma part del grup d’instituci-
ons impulsores del projecte Aliança per a 
la Formació Professional Dual, que, liderat 
pel patró Fundación Bertelsmann, té com 
a objectiu implantar l’FP dual a Espanya a 
través de grans empreses i, així, aconseguir 
que aquestes facin d’efecte tractor perquè 
petites i mitjanes empreses properes per 
raó de l’activitat se sumin a la iniciativa.

La finalitat última del projecte és crear un 
model fàcilment reproduïble que permeti 
incrementar el nombre d’empreses espa-
nyoles disposades a acollir estudiants d’FP 
en règim de formació i, d’aquesta manera, 
fer créixer la xifra de titulats de formació 
professional, clarament inferior a la mitjana 
europea.

IMPACTE PREVIST

•	 120 empreses adherides a la iniciativa, 
25 de les quals membres del Patronat 
de la FPdGi.

•	 Consolidació dels òrgans de govern de 
l’Aliança (comitè executiu i grups de tre-
ball sectorials). 
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PROJECTES

FIRST LEGO
LEAGUE
Aquesta iniciativa té per objecte promoure 
la vocació per la ciència i la tecnologia en-
tre joves de deu a setze anys a través de 
l’elaboració de projectes científics i és fruit 
d’una col·laboració d’àmbit mundial entre la 
fundació FIRST i el grup LEGO. A Espanya, 
FIRST té la Fundació Scientia com a part-
ner, i a Girona, la Universitat de Girona com 
a enllaç. L’edició del 2016 tindrà lloc els dies 
30 i 31 de gener.

El 2016, a més, la Fundació Princesa de 
Girona coorganitzarà la competició final es-
panyola, que es disputarà a Girona el 13 
de març.

IMPACTE DEL TORNEIG DE GIRONA

•	 250 joves participants.
•	 45 professors.
•	 40 centres educatius.

IMPACTE DE LA COMPETICIÓ FINAL 
ESPANYOLA

•	 450 joves participants.
•	 80 professors.
•	 70 centres educatius.

PARTNERS

Fundació Scientia, Universitat de Girona, 
fundació FIRST i grup LEGO.

PRESSUPOST

35.000 euros

ROBOLOT
Esdeveniment dedicat a la robòtica didàcti-
ca i adreçat a nens d’entre sis i setze anys 
que vol incentivar la vocació per la recerca 
tecnològica entre els més joves. L’edició del 
2016 tindrà lloc els dies 8 i 9 d’abril a Olot.

IMPACTE

•	 150 joves participants.
•	 120 professors.

PARTNERS

Associació ROBOLOT Team, Ajuntament 
d’Olot, Generalitat de Catalunya, Universitat 
de Girona i CSIC.

PRESSUPOST

5.000 euros
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YUZZ
Yuzz és un concurs de talent jove amb ide-
es de base tecnològica organitzat per San-
tander Universidades. El projecte ofereix 
un programa formatiu i d’acompanyament 
destinat a reclutar joves creatius a fi que, 
durant un període de sis mesos, desenvo-
lupin les seves idees innovadores de base 
tecnològica en el si d’un ecosistema d’alt 
rendiment per mirar de portar-les al mercat. 
Els participants tenen edats compreses en-
tre els divuit i els trenta anys. Actualment, 
més de 800 joves de 40 ciutats es benefici-
en d’aquest programa.  

La FPdGi és partner global del programa 
Yuzz; com a partner local, a més, cofinança 
les despeses de desenvolupament del pro-
jecte juntament amb Santander Universida-
des, l’Ajuntament de Girona i la Universitat 
de Girona.

IMPACTE

•	 20 joves participants a Yuzz Girona.

PARTNERS

Santander Universidades, Ajuntament de 
Girona, Associació d’Empreses de Noves 
Tecnologies de Girona, Consell Comarcal 
del Gironès, Parc Científic i Tecnològic de 
la UdG i Universitat de Girona.

PRESSUPOST

16.000 euros

A GIRONA 
PROJECTES

TALLER DE 
FOMENT 
DE LES 
VOCACIONS 
MATEMÀTIQUES
Aquesta activitat té per objecte despertar, 
retenir i fomentar les vocacions pels estudis 
amb uns continguts elevats de matemàti-
ques. Els participants són, principalment, 
joves de les comarques de l’Empordà i la 
Garrotxa. L’edició del 2016 tindrà lloc el 6 
de febrer a Figueres. 

IMPACTE

•	 120 participants. 
•	 15 centres educatius.

PARTNERS
 
Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, Societat 
Catalana de Matemàtiques, Ajuntament de 
Figueres i Generalitat de Catalunya. 

PRESSUPOST

16.000 euros
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BEQUES 
AL TALENT 
MUSICAL
Programa de beques que vol impulsar la 
cultura musical en els joves. La FPdGi fi-
nança beques d’integració sociocultural per 
als components de la Jove Orquestra de les 
Comarques Gironines (JOCG) a fi i efecte 
de facilitar la participació de joves músics 
de diferents ciutats catalanes en el projec-
te pedagògic i educatiu de la Simfònica de 
Cobla i Corda de Catalunya (SCCC).

Aquest projecte gaudeix del patrocini prin-
cipal de la Fundació Metalquimia, patró de 
la FPdGi.

IMPACTE

•	 60 joves músics.

PARTNERS

Fundació Metalquimia, Orquestra de Ca-
daqués, La Capsa de Música i Auditori de 
Girona.

PRESSUPOST

4.000 euros
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Girona ciutat
Acte final del projecte Yuzz
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Girona ciutat, Auditori
 Concert del programa de beques al talent 
musical
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Girona ciutat
 Formació avançada del programa 
Educar el talent emprenedor

JU
N

Y

Girona ciutat, Auditori
 Cerimònia de lliurament dels Premis  
 FPdGi + Close Encounters + III Jornades 
d’Educació Emprenedora

M
A

IG

Girona ciutat
 Acte anual de la Càtedra FPdGi de Joves 
Emprenedors de la UdG

A
B

R
IL Olot

Concurs de robòtica didàctica Robolot

G
E

N
E

R

Girona ciutat, Universitat de Girona
Torneig FIRST LEGO League

F
E

B
R

E
R Figueres

 Taller de foment de les vocacions 
matemàtiques

M
A

R
Ç Girona ciutat

Final espanyola First Lego League
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Madrid

Març
•	 Actes proclamació premiat + jurat

Maig
•	 Jornades de bones pràctiques

Juliol
•	 Formació avançada Educar el talent emprenedor

Galícia

Abril
•	 Taller per a joves participants d’Apadrinant el talent

Novembre
•	 Formació Educar el talent emprenedor

Extremadura

Novembre
•	 Formació Educar el talent emprenedor

Castella i Lleó

Juliol
•	 Formació avançada Educar el talent emprenedor

Cantàbria

Juliol
•	 Formació avançada Educar el talent emprenedor

Canàries

Abril
•	 Jornades de bones pràctiques

ASTÚRIES

Andalusia

Febrer
•	 Taller per a joves d’Apadrinant el talent

Març
•	 Actes proclamació premiat + jurat

Maig
•	 Jornades de bones pràctiques
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Aragó

Abril
•	 Actes proclamació premiat + jurat

Catalunya

Abril
•	 Jornades de bones pràctiques

•	 Actes proclamació premiat + jurat

Maig
•	 Taller per a joves d’Apadrinant el talent

València

Abril
•	 Actes proclamació premiat + jurat

Novembre
•	 Formació avançada Educar el talent 

emprenedor

Illes Balears

Novembre
•	 Formació Educar el talent emprenedor

Castella-la Manxa

Novembre
•	 Formació Educar el talent emprenedor

La Rioja

Novembre
•	 Formació Educar el talent emprenedor

País Basc

Febrer
•	 Taller per a joves 

d’Apadrinant el talent

NAVARRA

MÚRCIA


