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GAL coordinador:
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Àmbit d’actuació:
Territori del Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord i tots els
municipis dels territoris cooperants
Més informació:
www.futursemprenedors.cat
@LEADERNogueraSe - #FutursEmprenedorsCat
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Recursos didàctics editats per a l’alumnat de primària (Consorci GAL Noguera-Segrià Nord)

El projecte

Públic objectiu

El projecte “FER.cat. Ensenyant a emprendre a les escoles rurals”
és un projecte de cooperació trilingüe (català, aranès i anglès) que
pretén fomentar les vocacions emprenedores entre l’alumnat de
cinquè curs d’Educació Primària de les escoles dels territoris rurals.

El projecte va dirigit a l’alumnat de 5è de primària dels centres
educatius i a la comunitat educativa que els envolta.

La suma de moltes iniciatives relacionades amb l’emprenedoria
en el món rural fomentaran l’economia sostenible al llarg del
temps i, d’aquesta manera, la creació de més empreses evitarà el
despoblament de les zones rurals.

Accions

Objectius
Els objectius que es marca “FER.cat” són:

•

•
•

•
•

Despertar el talent emprenedor entre els més joves mentre
s’estan formant en l’entorn rural; treballar la seva creativitat
i la seva capacitat d’innovar, fomentar la confiança en ells
mateixos, el pensament crític i la capacitat de resoldre
problemes concrets.
Facilitar que aprenguin a cercar oportunitats i aprofitar els
recursos que els ofereix el món rural; donar a conèixer les
empreses i les oportunitats del territori.
Difondre la cultura emprenedora als centres educatius;
incorporar els valors relacionats amb l’emprenedoria als
centres de primària, relacionar-los amb matèries curriculars
existents, com matemàtiques, plàstica, llengua, etc.; a la
vegada que s’implica la comunitat educativa en la transmissió
de la cultura emprenedora, més enllà d’explicar com funciona
una empresa.
Fomentar el treball en equip, el debat i les relacions entre
l’alumnat.
Introduir de forma bàsica la cultura financera a les escoles.

Creació de materials didàctics per als alumnes
Es creen materials a partir de la història d’un rusc d’abelles, en què una
abella anomenada FER es troba amb un problema: la disminució de
la població del rusc. Amb el suport dels seus companys Zanga, Work
i Labora i de la seva àvia, la senyora Remei, plantejarà una sèrie de
problemes i històries que permeten desenvolupar activitats.
Després de la presentació de l’aventura de FER, les activitats es
plantegen en dos blocs temàtics:
BLOC 1: Quina bona idea
Presenta l’abella FER com a fil conductor i la història d’invents, inventors
i inventores. En aquest bloc, els infants entrevisten un empresari o
empresària de la població.
BLOC 2: Els reptes de “FER.cat”
Es basa en els reptes que ha de superar l’abella FER per millorar la
gestió del rusc i fer-lo viable. L’alumnat inventa sense cap límit creatiu
un producte o servei, factible o no amb la tecnologia actual, i simula la
creació d’una empresa.
Aquests materials estan disponibles en català, aranès i anglès.

Creació de guies metodològiques per al professorat
La guia per als professors explica la metodologia per a fer els exercicis, els criteris d’avaluació, i
proposa activitats complementàries com per exemple preguntes de comprensió lectora.
Formació del professorat i intercanvi d’experiències
Sessions de formació del professorat i de seguiment on es facilita a l’equip docent les
corresponents guies pedagògiques, així com la transferència dels criteris metodològics a seguir
per implantar adequadament el “FER.cat” les aules.
Aquest any està destinat a l’execució d’un grup de treball de 50 hores que corresponen a: 15
hores de formació per als professors, 35 hores d’implementació a l’aula al territori de la Noguera,
i una jornada de transferència d’experiències a la zona del Baix Ebre.

Resultats curs 2016-2017
•
•
•

L’abella FER, protagonista d’aquesta aventura
(Consorci GAL Noguera-Segrià Nord)

Implementació del programa a 16 escoles de 6 comarques rurals, amb un total de 196
alumnes.
Creació de 7 recursos didàctics sobre emprenedoria a 3 idiomes.
Creació de 7 recursos didàctics sobre com desenvolupar una idea de negoci a 2 idiomes.

Recursos generats
Alguns dels recursos que ha generat “FER.cat” són:
•
Pàgina web del programa “FER.cat”: www.futursemprenedors.cat
•
Recursos didàctics sobre emprenedoria a 3 idiomes (Bloc 1 – Quina bona idea i Bloc
2 – Els reptes de FER).
•
Materials per al professorat.

Presentació del projecte “FER.cat” a professors de la
comarca de la Noguera (Consorci GAL Noguera-Segrià Nord)
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