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PREMIS
FUNDACIÓ
PRINCESA
DE GIRONA
La convocatòria del 2017 es va llançar l’1
de juliol i va finalitzar el 30 de novembre.

PREMI INTERNACIONAL ENTITAT 2017
Tal com es va anunciar en la reunió del Patronat del mes de juliol del 2016, i d’acord
amb les recomanacions del Consell Assessor, la Fundació ha convocat per primera
vegada el Premi Entitat amb abast europeu, amb l’objectiu de convertir-lo en
un premi global a partir de l’any 2018.
S’adreça a entitats i organitzacions de la
Unió Europea que treballen en l’àmbit del
desenvolupament professional de joves i/o
la innovació educativa. La convocatòria romandrà oberta fins al 30 de gener del 2017
i la proclamació de l’organització guardonada tindrà lloc al Teatre-Museu Dalí
de Figueres el dia 24 d’abril del 2017.

PREMIS FPdGI TOUR 2017
Amb l’objectiu d’incrementar la notorietat
dels Premis i dels premiats i, al seu torn, de
generar un fil de continuïtat entre les deliberacions dels jurats, els anuncis dels guardonats i la seva presentació durant la cerimònia de lliurament, s’està dissenyant un
programa de relacions públiques que
connecti els esdeveniments programats entre els mesos de març i abril a
Còrdova (Arts i Lletres), Barcelona (Recerca Científica), Santander (Empresa),
Sòria (Social) i Figueres (Entitat Internacional). A finals de gener s’anunciaran el
nou format i els continguts del tour.
Dates i seus
•
•
•
•
•

Arts i Lletres: 16 de març (Còrdova).
Recerca Científica: 23 de març
(Barcelona).
Social: 30 de març (Sòria).
Empresa: 6 d’abril (Santander).
Entitat Internacional: 24 d’abril
(Figueres).

CERIMÒNIA DE LLIURAMENT
La cerimònia de lliurament dels Premis
Fundació Princesa de Girona se celebrarà
a la ciutat de Girona el 29 de juny del
2017, sota la presidència de S. M. els Reis.
A finals de març tindrem el programa d’actes ja definit.

ACTIVITATS DE FOMENT DE
L’EDUCACIÓ, LES VOCACIONS I EL
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
AMB EL SUPORT DE PREMIATS DE
LA FUNDACIÓ
Tot seguint la dinàmica iniciada l’any 2016,
durant l’exercici 2017 s’incrementarà la presència dels premiats de totes les edicions
en activitats de la Fundació, en fòrums i esdeveniments organitzats per altres institucions i en mitjans de comunicació. Els premiats exerceixen cada vegada més una funció
social molt valuosa pel fet de ser models
inspiradors per a altres joves per les seves
trajectòries, els seus valors i el seu comportament ètic. El 2017 aspirem a promoure
150 participacions de premiats de la FPdGi.

La Fundació posarà un èmfasi especial a
apropar els premiats als centres educatius
i a altres organitzacions que treballen amb
joves i, de manera específica, promourà un
programa experimental de xerrades i trobades per a centres de secundària, FP i batxillerat en activitats d’orientació vocacional
i professional a la província de Girona. Un
cop s’hagi analitzat la primera experiència,
el model es reproduirà en altres territoris.

PROGRAMES PROPIS
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EDUCAR
EL TALENT
EMPRENEDOR
L’impuls d’una cultura emprenedora entre
els joves és clau perquè puguin donar resposta a les seves aspiracions com a ciutadans i professionals en un entorn cada
vegada més incert. L’adaptació al canvi, la
capacitat de lideratge i innovació, la creativitat i l’esperit empresarial són àrees essencials que han de ser abordades en tots els
nivells de l’educació a través d’una aposta
decidida per la competència emprenedora.
El sistema educatiu pot i ha de contribuir
decisivament a fer que el màxim nombre
de joves participi plenament en l’economia
productiva. La competència emprenedora,
si es planteja des d’edats molt joves, incrementa els nivells d’ocupabilitat a mitjà i llarg
termini, i és útil tant per treballar per compte
d’altri com per desenvolupar una activitat
per compte propi.
L’enfocament d’aquest programa de la FPdGi, nascut el 2012, és singular i innovador,
una característica que li atorga una gran
complementarietat amb el conjunt d’accions de foment de l’emprenedoria existents
a Espanya, perquè busca la transformació
del sistema educatiu a través dels docents
(que són els tractors de canvi i transformació del sistema i poden promoure el
concepte d’escola emprenedora) i perquè
el programa aspira a impactar de manera
significativa en el sistema mitjançant la introducció sistemàtica de la competència
emprenedora en totes les àrees curriculars,

des de l’educació infantil fins al batxillerat i
la formació professional, fent ús de metodologies actives que potenciïn l’aprenentatge
dels alumnes.
Després de quatre anys de trajectòria, els
objectius renovats d’aquest programa
per al període 2017-2019 són els següents:
•

Generar un model eficaç d’entrenament
de la competència emprenedora, mitjançant una metodologia pròpia de projectes interdisciplinaris i col·laboratius,
que posteriorment pugui ser extrapolat
en diferents contextos i edats a totes les
escoles espanyoles.

•

Consolidar a cada comunitat autònoma
una xarxa de líders en emprenedoria
educativa que puguin aplicar de forma
sistemàtica la metodologia pròpia als
seus centres i tutoritzar altres companys.

•

Incentivar el desenvolupament de projectes d’emprenedoria en l’àmbit científic i
tècnic, entrellaçant d’aquesta manera la
competència emprenedora amb la competència matemàtica, científica i tecnològica.

•

Generar un enfocament proactiu envers
l’educació emprenedora en la societat en
general (mitjans de comunicació, àmbit
empresarial i institucions governamen-

tals) per tal de modificar la visió negativa
i els estereotips sobre la funció del treball
i l’empresa com a agents de transformació social i ètica.

que ja han participat en formacions o altres activitats del programa:
---

ACCIONS PER AL 2017
-•

Culminació de la formació inicial en
5 comunitats autònomes, que inclou
una formació presencial i, posteriorment, la posada en pràctica d’un projecte d’emprenedoria educativa amb el
suport in situ de l’equip de formadors de
la Fundació:
------

•

Andalusia (Màlaga): 25 i 26 d’octubre i
4 de novembre.
Castella-la Manxa (Toledo): 17, 19, 24
i 26 de gener del 2017.
Galícia (Santiago de Compostel·la): 12,
13 i 23 de gener del 2017.
Illes Balears (Palma): 9, 10 i 18 de novembre.
La Rioja (Logronyo): 24, 29 i 30 de novembre i 13 i 15 de desembre.

Formació avançada en 7 comunitats
autònomes. Seminaris semipresencials
sobre pedagogies àgils de l’emprenedoria, sobre metodologies àgils del món del
management adaptades a la realitat de
l’educació, a partir de la prova pilot duta
a terme a Catalunya (Girona) el 17 de
novembre del 2016. Adreçats a docents

----

Comunitat Valenciana (València): generfebrer.
Comunitat de Madrid (Madrid): generfebrer.
Castella i Lleó (Valladolid): gener-febrer.
Cantàbria (Santander): gener-febrer.
Canàries (1 o 2 sessions, segons la demanda): gener-febrer.
Extremadura (seu per determinar): gener-febrer.

El seminari es compon d’una part presencial (8 h) i una altra de treball al centre
amb el suport online del nostre equip de
formadors.
•

Trobades autonòmiques en 5 comunitats autònomes, de bones pràctiques i d’aprenentatge entre iguals:
------

•

Andalusia (Màlaga): 27 d’abril.
Castella-la Manxa (Toledo): 23 de maig.
Galícia (Santiago de Compostel·la): 25
de maig.
Illes Balears (Palma): 3 de maig.
La Rioja (Logronyo): 18 de maig.

Assessorament online: actualització
del web del programa www.competenciaemprendedora.org, creació d’un blog,
recuperació de centres que han participat
en edicions anteriors, atenció a consultes
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i sol·licituds de tots els centres, etc. L’objectiu últim és consolidar una comunitat
de docents i centres emprenedors.
•

Avaluació externa del programa, en
resposta a la petició del Grup de Treball
d’Educació. L’encàrrec es farà a una
universitat espanyola i inclourà els continguts, els processos, els proveïdors
i l’impacte transformador en docents i
alumnes.

IMPACTE PREVIST EL 2017
1.500 docents participants en una o
més accions, 140 projectes d’emprenedoria educativa i impacte indirecte
en 40.000 alumnes.
Impacte acumulat 2012-2017: 3.500 docents, 87.500 alumnes i 370 projectes
d’emprenedoria educativa:
•

•

IV Jornades estatals de Girona, el
30 de juny del 2017, coincidint amb
la cerimònia de lliurament dels Premis
Fundació Princesa de Girona. Les Jornades permeten conèixer les tendències
mundials en emprenedoria educativa, reunir els líders espanyols en aquest tema
i promoure la construcció d’una xarxa
d’educadors i centres compromesos
amb l’emprenedoria i el canvi educatiu.

•
•
•
•
•
•

•

•

Formació presencial 2017-2018, que
inclou formació presencial i, posteriorment, l’execució d’un projecte d’emprenedoria educativa amb el suport in situ
de l’equip de formadors de la Fundació.
Seus per determinar. Inici: setembre del
2017.
Expedicions pedagògiques, per conèixer les millors pràctiques d’emprenedoria educativa a Espanya. L’any 2017
es durà a terme la primera prova pilot,
per a un grup aproximat de 25 docents
participants en les nostres activitats i líders en els seus entorns educatius. Inici:
octubre del 2017.

•
•

300 docents formats en formació bàsica.
140 nous projectes d’emprenedoria educativa.
360 docents formats en seminaris de formació avançada.
400 docents participants en les trobades
autonòmiques de bones pràctiques.
500.000 visites a la plataforma online del
programa; 1.000 usuaris registrats.
Informe d’avaluació externa amb identificació d’àrees de millora.
600 participants en les IV Jornades de
Girona.
300 docents inscrits en els seminaris de
formació del curs 2017-2018.
25 docents participants en la I Expedició
Pedagògica.

RESCATADORS
DE TALENT
La justificació d’aquest programa és, principalment, l’alta taxa d’atur juvenil que presenta el nostre país, fins i tot entre els titulats superiors. Espanya és el segon país de
l’OCDE que registra una taxa més elevada.
A aquest fet cal sumar-hi l’alta proporció de
contractes temporals entre els joves, la subocupació i el desajust entre oferta i demanda existent en el nostre mercat de treball.
La Fundació Princesa de Girona, des del
seu compromís amb l’ocupació juvenil, fa
un pas més en la seva actuació i aposta
per un projecte transformador que té com
a factor diferenciador la promoció de la mobilitat laboral entre comunitats autònomes.
L’experiència de mobilitat desenvolupa en si
mateixa competències, aporta noves possibilitats d’ocupació i ajuda a potenciar la
unitat de mercat al nostre país.
El programa s’adreça a joves d’entre vint i
trenta anys amb formació superior que estiguin aturats, buscant la seva primera feina o
subocupats. Donarem prioritat als joves que
siguin la primera generació de la seva família a obtenir una titulació superior, garantint
així la igualtat d’oportunitats en l’accés al
mercat de treball.

Per a la gestió del programa es disposarà
d’una plataforma que facilitarà la interacció
amb els participants i el desenvolupament
d’itineraris personalitzats per augmentar
l’ocupabilitat dels joves.

ACCIONS PER AL 2017
El programa es concreta en les actuacions
següents:
•

Centres de desenvolupament. Les
empreses participants organitzen programes formatius específics per als joves,
amb l’objectiu d’avaluar, descobrir i desenvolupar les seves habilitats i competències. Les jornades tindran una durada
d’un dia i podran incloure activitats formatives, visites a empreses, esmorzars
amb directius, simulacions, etc. amb el
denominador comú d’oferir un feedback
qualificat als participants per millorar-ne
l’ocupabilitat.

•

Mentoria (abans Apadrinant el talent).
Els joves reben un acompanyament a
càrrec de directius i professionals en
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actiu que els guien i orienten, posant a
la seva disposició contactes professionals que puguin ajudar-los a accedir al
món laboral en un lloc de treball ajustat
a les seves competències tècniques i
personals. D’aquesta manera, es 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.

•

IMPACTE PREVIST
•
•

•

•

Formació online. Els joves tenen accés
a la formació contínua de les empreses
a través de les plataformes LMS, principalment a l’oferta formativa centrada en
el desenvolupament de les competències transversals: comunicació, creativitat,
orientació a l’èxit, gestió del temps, presa de decisions, negociació, assertivitat,
etc.
Borsa d’ocupació. Les empreses publiquen vacants dirigides exclusivament als
joves del programa. Això, alhora, permet
a les empreses accedir a un pool de talent d’altres comunitats autònomes.

Durant el primer semestre de l’any 2017
es posarà en marxa la prova pilot del programa, amb la participació de 9 empreses del Patronat de la Fundació i la col·
laboració especial de l’empresa Enagás.

•

•
•
•

•
•

20 joves amb feina.
250 joves beneficiaris de serveis de mentoria.
Més de 20 recursos formatius online disponibles, amb més de 500 joves participants.
15 centres de desenvolupament amb
150 participants.
20 empreses adherides al programa, la
majoria del Patronat.
20 institucions col·laboradores (universitats, centres d’FP, empreses, entitats del
tercer sector, etc.).
1.300 joves registrats a la plataforma.
1.000 sol·licituds avaluades.

ANNEX
•

Beques per a la mobilitat. Per facilitar
la mobilitat del jove del seu lloc de residència habitual a una altra comunitat
autònoma en què es trobi el lloc de treball aconseguit gràcies al programa, la
FPdGi atorgarà beques per un import de
4.000 euros.

Programa Rescatadors de talent.

Aquest programa, nascut el 2012 i impulsat
en col·laboració amb Indra, ha estat concebut per donar suport als joves en el procés
de definició de les seves idees 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.
D’acord amb el Pla aprovat pel Patronat al
desembre del 2015, durant el primer semestre del 2017 finalitzarà el procés d’identificació d’institucions amb objectius afins a
la Fundació que vulguin integrar el portal en
la seva cartera de projectes.
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PIGMALIÓ
El programa Pigmalió té per objecte augmentar les competències educatives bàsiques 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’esport i les arts escèniques. El programa
va començar el 2012 a Girona i actualment
també es desenvolupa a l’Hospitalet de
Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Madrid,
amb la implicació de Càritas 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 hi
ha en marxa un programa a través de les
arts escèniques, que es fa en col·laboració
amb institucions socials i educatives locals
i amb el suport de la Fundació Bancària
“la Caixa”.
Els patrons Fundació Jesús Serra, CocaCola Iberian Partners i Fundació Bancària
“la Caixa” donen suport al projecte.
D’acord amb el Pla aprovat pel Patronat
al desembre del 2015, s’han dut a terme
gestions de prospecció de possibles institucions amb objectius afins a la Fundació
que vulguin integrar el programa en la seva
cartera de projectes, si bé encara no s’ha
tancat cap acord de cessió amb les institucions contactades. Mentre no es produeixi
aquesta transferència, la FPdGi continuarà
finançant durant un últim any les beques de
suport a 200 joves a les 6 ciutats en què el
programa està implantat.

PROGRAMES PROPIS
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FIRST LEGO
LEAGUE
Aquesta iniciativa té per objecte promoure
la vocació per la ciència i la tecnologia entre joves de deu a setze anys a través de
l’elaboració de projectes científics; es tracta
d’una col·laboració a escala mundial entre
la fundació FIRST i el grup LEGO.
A Espanya, FIRST té la Fundació Scientia
com a partner, i a Girona, la Universitat
de Girona (UdG) com a enllaç. L’edició del
2017 se celebrarà el 28 de gener.
A partir del 2017, la Fundació Princesa de
Girona serà partner estratègic de FLL
Espanya per als propers tres anys (20172019). L’impacte previst per a l’edició 2017
és molt rellevant: 10.000 participants, 1.200
equips, 2.000 voluntaris, 25 torneigs territorials en 20 ciutats espanyoles i 15.000
espectadors.

YUZZ
Yuzz és un concurs de talent jove amb idees de base tecnològica organitzat per Santander Universidades. El projecte ofereix
un programa formatiu i d’acompanyament
destinat a reclutar joves creatius a fi que,
durant un període de sis mesos, desenvolupin 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 entre divuit i trenta
anys. Més de 800 joves de 40 ciutats es
beneficien d’aquest programa.
La FPdGi és partner global del programa Yuzz a Espanya i també partner local,
cofinançant les despeses de desenvolupament del projecte juntament amb Santander
Universidades, l’Ajuntament de Girona i la
Universitat de Girona.

IMPACTE PREVIST
PARTNERS
20 joves participants a Yuzz Girona.
Fundació Scientia, Universitat de Girona,
fundació FIRST i grup LEGO.
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.

Activitat de foment de les vocacions matemàtiques per despertar i retenir l’interès pels estudis amb uns continguts importants de matemàtiques. Els joves participants provenen
de les comarques de Girona, i majoritàriament
són alumnes de 1r i 2n de batxillerat. L’edició
del 2017 tindrà lloc el 4 de febrer a Figueres i destaca per les novetats següents:
•

•

•

Els tallers d’aquesta edició: big data; l’infinit
matemàtic i les seves paradoxes; la teoria
de jocs en els jocs de taula; i els models de
color i els colors invisibles.
Activitat formativa adreçada a professors
de secundària i batxillerat, sobre innovacions en didàctica de les matemàtiques i
últimes tendències en l’abordatge encreuat
de les competències emprenedora i cientificomatemàtica.
El premi als equips guanyadors consistirà
en una visita a l’empresa Carto de Madrid,
del nostre premiat Sergio Álvarez (Premi
FPdGi Empresa 2016). La Fundació finançarà el viatge de 10 guanyadors i els seus
professors.

IMPACTE
120 participants, 20 centres educatius.

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

PROGRAMA
DE LIDERATGE
JÚNIOR
Seguint les propostes del Grup de Treball
sobre Girona, la FPdGi posarà en marxa,
de manera experimental, un programa de
lideratge per donar suport, catalitzar, acompanyar i accelerar el creixement personal i
professional de joves amb aptituds de lideratge, a partir de les idees plantejades pel
premiat Mohamed el Amrani.
La prova pilot es durà a terme a Girona,
a la nova seu de la Fundació i en entorns
naturals propers a aquesta ciutat. El projecte inclou un programa formatiu i serveis
de coaching i mentoria personalitzats. El
procés s’iniciarà al maig amb sessions informatives i entrevistes de selecció, i continuarà amb tres Campus de Lideratge
Júnior intensius de cap de setmana al juliol, a l’octubre i al novembre, i amb serveis
de mentoria posterior durant un període de
3 mesos. El projecte s’acabarà amb una
jornada conjunta de tots els participants al
febrer del 2018.
Es durà a terme una captació de joves catalans per col·lectius, posant l’accent en
els que han presentat una candidatura als
Premis FPdGi de les últimes edicions. En
aquesta primera convocatòria centrarem els
esforços en joves de divuit a vint-i-cinc anys.
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ALTRES COL·LABORACIONS
PREVISTES A LES COMARQUES
DE GIRONA
COL·LABORACIÓ ESTABLE AMB
LA UNIVERSITAT DE GIRONA
La FPdGi manté un curs més la seva col·
laboració amb la Universitat de Girona
(UdG) amb diverses activitats vinculades a
iniciatives que promouen el desenvolupament professional dels joves, especialment
en els àmbits científic, tecnològic i emprenedor.

CONGRÉS CRACS – GIRONA
Activitat organitzada en coordinació amb la
Universitat de Girona que premia els millors
projectes de recerca elaborats per alumnes
de 2n de batxillerat de la província de Girona. Març del 2017.

GIROBÒTICA – GIRONA
Concurs de robòtica per a alumnes de primària de la província de Girona, impulsat
per la Universitat de Girona. Abril del 2017.

«CIÈNCIA ENTRE TOTS» – GIRONA
Fira de divulgació científica per a alumnes
de secundària de la província de Girona i
per a la ciutadania en general promoguda
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Abril del 2017.

ROBOLOT – OLOT
Esdeveniment dedicat a la robòtica didàctica i adreçat a nens i nenes d’entre sis i setze anys. Amb seu a la ciutat d’Olot (Girona),
té com a objectiu incentivar la vocació per
la recerca tecnològica entre els més joves i
oferir eines pedagògiques als docents. Abril
del 2017.

CONCURS D’ORATÒRIA ESPAI ARMENGOL – ALT EMPORDÀ
Activitat dirigida a alumnes de secundària
de la comarca de l’Alt Empordà i promoguda per l’empresa Visual13 i pel Departament d’Ensenyament. Abril del 2017.

COOPERATIVES ESCOLARS – GIRONA
Acte de cloenda del programa de cooperatives escolars de Valnalón, adreçat a alumnes de 4t d’ESO de centres educatius de la
província. Maig del 2017.
TECNOREPTE – GIRONA
Concurs tecnològic per a alumnes de quinze i setze anys impulsat per la Universitat de
Girona i l’Institut de Ciències de l’Educació.
Maig del 2017.

OPEN SANTI SILVAS
FUNDACIÓ TOMMY ROBREDO
Activitat concebuda per sensibilitzar els
infants i els joves sobre la realitat de les
persones amb discapacitat física. Juny del
2017.

PROJECTES A GIRONA
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D’acord amb els objectius fixats en el Pla
de comunicació 2016-2018, presentat al
Patronat l’1 de juliol, les accions comunicatives d’aquest període se centraran en la
construcció i difusió del nostre discurs
actualitzat, cridant l’atenció de la societat sobre la situació dels nostres joves i les
eines que els oferim per desenvolupar-se
personalment i professionalment.

Per difondre aquest discurs, apropar-lo als
joves i aconseguir el màxim impacte social,
estem treballant en diverses accions tant en
mitjans com en xarxes socials i als canals i
espais propis de la Fundació:
1.

Campanya-causa-moviment, en col·
laboració amb l’Asociación Española
de Agencias de Comunicación Publicitaria (AEACP). S’està treballant en una
proposta d’accions de relacions públiques per donar a conèixer el programa
Rescatadors de talent que, entre altres
objectius, s’ha proposat que totes les
empreses participants es comprometin
a reservar per als joves un 10 % de les
noves contractacions.

2.

Premis FPdGi Tour 2017: creació d’un
fil conductor que vinculi les campanyes
de captació de candidatures, les deliberacions dels jurats, els anuncis dels premiats i la cerimònia de lliurament, amb
accions d’impacte al llarg de tot l’any.

3.

#espaiFPdGi: la nova seu corporativa
de la FPdGi al centre de Girona (inaugurada el 10 de novembre) disposa d’un
espai de creació obert als joves que es
converteix en un potent canal de comunicació en si mateix. S’està treballant en
una programació estable, que arrenca
amb el Programa de Lideratge Júnior.

Els tres eixos fonamentals del discurs,
que serveixen per agrupar la nostra activitat
sota un mateix fil argumental, són:
•

•

•

Difusió de role models: descobriment
de «joves normals que fan coses extraordinàries» i que serveixen de referents
contemporanis per a altres joves com ells
(Premis FPdGi).
Formació de formadors: oferim eines
perquè aquests joves adquireixin (per mitjà dels seus mestres i professors) les competències emprenedores que necessitaran per fer «coses extraordinàries» des de
les escoles, els instituts o els centres de
formació professional (programa Educar
el talent emprenedor des de l’escola).
Viver i comunitat de talent: una vegada formats, els joves necessiten un
entorn adequat (xarxa de contactes) per
desenvolupar el seu talent (programa
Apadrinant el talent / Mobilitat per a
l’ocupabilitat / Rescatadors de talent).

Media partners: les experiències i els
casos d’èxit dels nostres premiats i finalistes són el nostre capital humà més
valuós i es troben al bell mig de la nostra
acció comunicativa. Diversos mitjans —
com ara TVE, La Sexta, RNE, Onda Cero
o El Periódico— ja prenen la FPdGi com
a font de talent jove per crear els seus
continguts. Estem treballant per ampliar
la base d’aquests mitjans, amb una presència més estable i recurrent en programes i seccions d’audiència.

5.

Continguts transmedia: la nova plataforma web que es desenvoluparà per
a la campanya-causa servirà d’agregador de tots els continguts emocionals i
informatius que anem generant. A més
d’estar optimitzada per a dispositius
mòbils, integrarà l’activitat de la nostra
comunitat en xarxes socials (storyline).
S’apostarà, com hem fet durant l’últim
any, per més continguts audiovisuals que
ens apropin al llenguatge i els canals d’ús
quotidià dels nostres joves i els seus referents (bloggers, youtubers, influencers),
intentant generar conversa al voltant dels
continguts dels nostres programes.
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• Curs d’educació emprenedora
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a Castella-la Manxa (Toledo).
• Formació avançada Educar

el talent emprenedor a
la Comunitat Valenciana
(València).
• Formació avançada Educar

el talent emprenedor a la
Comunitat de Madrid (Madrid).
• Formació avançada Educar el

talent emprenedor a Castella i
Lleó (Valladolid).
• Final FIRST LEGO League

Girona.

FEBRER
• Formació avançada Educar el

talent emprenedor a Cantàbria
(Santander).
• Formació avançada Educar

el talent emprenedor a les
Canàries.
• Formació avançada Educar

el talent emprenedor a
Extremadura.
• Taller de matemàtiques a

Figueres.

proclamació del Premi FPdGi
Empresa a Santander.
• Premis FPdGi Tour:

proclamació del Premi FPdGi
Internacional Entitat a Figueres.

• Concurs d’oratòria a Figueres

(Girona).
• Concurs ROBOLOT a Olot

(Girona).

• Premis FPdGi Tour:

proclamació del Premi FPdGi
Social a Sòria.
• GRAN FINAL FIRST LEGO
• Congrés CRACS Girona.

• Jornades de bones pràctiques

• Campus de Lideratge Júnior a

Educar el talent emprenedor a
Galícia.
• Jornades de bones pràctiques

Educar el talent emprenedor a
La Rioja.
Educar el talent emprenedor a
les Illes Balears.

tots» a Girona.

proclamació del Premi FPdGi
Recerca Científica a Barcelona.

JUNY

Educar el talent emprenedor a
Andalusia.

• Fira científica «Ciència entre

• Premis FPdGi Tour:

MAIG

• Jornades de bones pràctiques

didàctica a Girona.

proclamació del Premi FPdGi
Arts i Lletres a Còrdova.

LEGO League a 20 ciutats
espanyoles.

• Jornades de bones pràctiques

• Concurs Girobòtica de robòtica

• Premis FPdGi Tour:

LEAGUE ESPANYA.

• Finals territorials FIRST

ABRIL
• Premis FPdGi Tour:

MARÇ

• Jornades de bones pràctiques

Educar el talent emprenedor a
Castella-la Manxa.
• Concurs tecnològic Tecnorepte

a Girona.
• Acte de cloenda de les

cooperatives escolars a Girona.
• Campus de Lideratge Júnior a

Girona (sessions informatives).

Girona (sessions formatives).
• Open Santi Silvas de la

Fundació Tommy Robredo a
Olot (Girona).
• Cerimònia de lliurament dels

Premis Fundació Princesa de
Girona.
• IV Jornades de Girona: Educar

el talent emprenedor.

AGOST

• Campus de Lideratge Júnior a

SETEMBRE
• Curs de formació bàsica

Girona (programa intensiu de
dos dies.

Educar el talent emprenedor.
Seu per determinar.
• Curs de formació bàsica

Educar el talent emprenedor.
Seu per determinar.
• Curs de formació bàsica

Educar el talent emprenedor.
Seu per determinar.
• Curs de formació bàsica

Educar el talent emprenedor.
Seu per determinar.
• Curs de formació bàsica

Educar el talent emprenedor.
Seu per determinar.

OCTUBRE
• I Expedició Pedagògica del

programa Educar el talent
emprenedor.

NOVEMBRE
• Campus de Lideratge Júnior a

Girona (programa intensiu de
dos dies).

DESEMBRE
• Acte de cloenda de Yuzz

Girona.

• Campus de Lideratge Júnior a

Girona (programa intensiu dos
dies).

NOTES
1. El programa Rescatadors de talent preveu actuacions a les diferents comunitats autònomes. A principis de febrer

es concretarà la proposta.
2. El programa Pigmalió es du a terme a les ciutats de Banyoles, Figueres, Girona, Madrid, Badalona, Sant Boi de

Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, amb caràcter setmanal, de gener a juny.
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PRESSUPOST DE DESPESES

2017

PRESSUPOST 2017

ACTES DE PROCLAMACIÓ DE PREMIATS
Coordinació tècnica

30.000

Producció

20.000

Catering

5.000

Desplaçaments

25.000

Altres

20.000

Personal

66.500

Despeses de gestió i administració

28.500

Despeses de comunicació

23.000

TOTAL

218.000

PREMIS FPdGI
Producció i escenografia

95.000

Lloguer Palau de Congressos

28.000

Reforç extern comunicació

36.000

Secretaria tècnica i protocol

35.000

Traducció simultània
Allotjament i viatges ponents
Protocol convidats

5.000
20.000
5.000

Bases i secretaria Premis

25.000

Dotació Premis

55.000

Vídeo Premis

25.000

Altres despeses

46.000

Personal

78.500

Despeses de gestió i administració

33.000

Despeses de comunicació

26.000

TOTAL

512.500

Formació bàsica 2016-2017

91.000

Formació avançada

41.000

Trobades autonòmiques

29.000

Assessorament online

44.000

Avaluació externa

15.000

IV Jornades de Girona

165.000

Formació bàsica 2017-2018

55.000

I Expedició Pedagògica

30.000

Personal

113.000

Despeses de gestió i administració

48.000

Despeses de comunicació

38.000

TOTAL

669.000

RESCATADORS DE TALENT
Ajudes a la mobilitat

160.000

Desenvolupament plataforma (amortització anual)

20.000

Manteniment i evolutius de la plataforma

20.000

Despeses externes

30.000

Despeses generals

37.000

Trobada anual Girona

100.000

Personal

162.500

Despeses de gestió i administració

63.000

Despeses de comunicació

50.000

TOTAL

642.500

PIGMALIÓ
Beques a beneficiaris

80.000

TOTAL

80.000

PRESSUPOST 2017
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PROJECTES A GIRONA
FIRST LEGO League

45.000

Yuzz

15.000

Taller de matemàtiques F. Sunyer

20.000

Campus de Lideratge Júnior

30.000

Col·laboració UdG

30.000

Premiats i centres educatius

10.000

Altres projectes

50.000

Personal

36.500

Despeses de gestió i administració

15.500

Despeses de comunicació

12.000

TOTAL

264.000

ALTRES PROJECTES
TOTAL

45.000

ÒRGANS DE GOVERN
Patronat

50.000

Comissions / consells / grups de treball

30.000

Personal

153.000

Despeses de gestió i administració

65.000

Despeses de comunicació

51.000

TOTAL

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

349.000

2.780.000
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 2017
FONTS D’INGRESSOS
Aportacions anuals patrons

2.777.500

Interessos bancaris

2.500
2.780.000

PRESSUPOST 2017

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES FPdGi 2017
Ingressos

2.780.000

Despeses

-2.780.000

DÈFICIT / SUPERÀVIT

PRESSUPOST
DE DESPESES 2017

0

TOTAL
ACTIVITATS

NO IMPUTAT A
LES ACTIVITATS

TOTAL

390.000

0

390.000

25.000

0

25.000

610.000

0

610.000

1.695.000

0

1.695.000

60.000

0

60.000

2.780.000

0

2.780.000

TOTAL
ACTIVITATS

NO IMPUTAT A
LES ACTIVITATS

TOTAL

2.777.500

0

2.777.500

2.500

0

2.500

2.780.000

0

2.780.000

Despeses
Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses de l’activitat
Altres despeses d’explotació
Amortització de l’immobilitzat
TOTAL RECURSOS PREVISTOS

PRESSUPOST
D’INGRESSOS 2017
Ingressos
Aportacions anuals patrons
Interessos bancaris
TOTAL RECURSOS PREVISTOS

