Guia de l’EduCaixa Challenge – Emprèn 2022
1. EduCaixa Challenge - Emprèn 2022
L’EduCaixa Challenge - Emprèn 2022 és el repte que EduCaixa planteja als equips d’estudiants —i al seu professorat— de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau
mitjà que estan treballant la competència emprenedora a l’aula.
L’EduCaixa Challenge - Emprèn 2022 s’emmarca en l’EduCaixa Challenge que enguany
proposa que, a partir dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, alumnes i professorat identifiquin una causa que els mogui i creïn iniciatives que contribueixin a la seva consecució.
En aquest sentit, desenvolupar l’actitud emprenedora entre l’alumnat no només contribueix al seu impacte positiu en el seu entorn, sinó que també impulsa el seu creixement
personal i potencia la seva capacitat d’iniciativa.
A partir del que s’ha après en el Programa Joves Emprenedors sobre la cultura emprenedora, l’EduCaixa Challenge - Emprèn 2022 proposa als equips participants elaborar el
projecte d’un producte, servei o campanya, tal com es treballa en el programa i responent a una necessitat o oportunitat emmarcada en un ODS.
El projecte s’haurà de presentar en un web que contingui una fitxa resum (NABCH) i un
vídeo explicatiu breu.

2. Com s’hi participa?
Els passos que cal seguir per participar en l’EduCaixa Challenge - Emprèn 2022 són:
1. Crear un equip de 3 a 4 alumnes (majors de 14 anys).
2. Fer una inscripció a l’EduCaixa Challenge a través del formulari
d’inscripció abans del 15 de febrer de 2022.
3. Dur a terme la tasca proposada (vegeu l’apartat 3):
		
• Elaborar la fitxa NABCH sobre la iniciativa proposada.
		
• Elaborar un vídeo complementari en què s’expliqui el projecte.		
		
• Crear un espai web (d’accés obert) en el qual es recullin la fitxa, el vídeo
		
i, de manera opcional, documents complementaris perquè el jurat ho pugui
		valorar.
4. Presentar l’enllaç al web del projecte, juntament amb un breu resum d’aquest,
a través de la plataforma de convocatòries de la Fundació “la Caixa” abans de
l’ 1 de març de 2022.
3. Què s’ha de presentar?
L’EduCaixa Challenge proposa elaborar els materials següents que formaran part del
projecte que s’ha de presentar:

3.1. La fitxa NABCH
Per presentar un projecte a l’EduCaixa Challenge - Emprèn 2022 és imprescindible
elaborar-ne una descripció completa seguint el model NABCH. Cal tenir capacitat de
síntesi i saber comunicar el valor de la proposta, i aconseguir captivar el jurat a través
d’aquests 5 apartats:
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NECESSITAT/S

APROXIMACIÓ

Preguntes que cal respondre

Preguntes que cal respondre

Consells
Aporteu dades objectives que demostrin la
importància del problema, i indiqueu les
fonts d’informació i anàlisi.
Expliqueu per què és important resoldre aquesta
necessitat. Demostreu que coneixeu els vostres
usuaris i les seves necessitats.

Consells
Descriviu la vostra solució i com resol el problema
presentat. Aquí és on cal exposar amb CLAREDAT la
vostra proposta.
Expliqueu la relació amb el client i el canal definit en
el model de negoci.
Demostreu la SOSTENIBILITAT de la vostra proposta.

Quina necessitat o problema cobreix la vostra
proposta?
A quin tipus d’usuaris està destinada?
Quina importància té aquesta necessitat per a
l’usuari potencial de la vostra solució?

Quina és la vostra solució?
De quina manera, diferent de l’habitual, resoleu el
problema?
Com oferiu la vostra solució als usuaris?
Com aconseguiu que sigui una proposta sostenible?

Caràcters màxims: 1.000

Caràcters màxims: 1.000

BENEFICIS

COMPETÈNCIA

Preguntes que cal respondre

Preguntes que cal respondre

Consells
Destaqueu els vostres punts forts i les característiques diferencials.
Destaqueu la PERTINENÇA de la vostra proposta.
Exposeu quins avantatges nous aporteu i relacioneu-los amb els vostres destinataris

Consells
Demostreu que coneixeu el mercat i la competència.
Expliqueu què oferiu als vostres usuaris que no se’ls
proposi actualment.
Remarqueu l’ORIGINALITAT de la vostra proposta.

Quins beneficis concrets aporta la vostra proposta?
Quina millora ofereix la vostra solució respecte de
la manera en què s’ha cobert aquesta necessitat
fins ara?

Caràcters màxims: 1.000

Quines altres solucions existents resolen el mateix
problema?
Quina novetat aporta la vostra proposta?
Per què els usuaris poden valorar millor la vostra
solució?

Caràcters màxims: 1.000

GANXO
Consells
Redacteu un missatge clar i concís capaç de ressaltar el més destacat de la vostra proposta.
Intenteu que causi impacte i sigui fàcil de recordar. Capteu l’atenció del jurat.
Caràcters màxims: 200

3.2. El vídeo

Així mateix, els equips han d’elaborar un vídeo explicatiu que complementi la fitxa
NABCH del projecte.
La durada del vídeo no ha de superar el minut i mig.
L’equip pot utilitzar els recursos tècnics que consideri convenients, encara que no seran
específicament avaluables.

3.3. La pàgina web

El projecte s’ha de lliurar en format de pàgina web d’accés obert, on s’identifiqui la iniciativa i els seus autors, i s’hi han de carregar tant la fitxa NABCH com el vídeo.
El vídeo ha d’estar inserit a la pàgina web, i la fitxa també s’hi ha d’incorporar, en format
text o incrustat.
Opcionalment, es poden adjuntar o incorporar al web del projecte un màxim de 2 textos,
documents, imatges o enllaços complementaris que permetin reflectir millor el procés
que s’ha seguit, el desenvolupament del projecte o la visualització del prototip
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4. CRITERIS DE VALORACIÓ

Un cop finalitzat el termini de presentació dels projectes, s’avaluaran tots els treballs
enviats per determinar-ne la qualitat tenint en compte els criteris de valoració següents:
CRITERI

VALOR

DEFINICIÓ

(PERCENTATGE)

Rellevància

Un projecte és rellevant quan resol o millora un problema o una necessitat existent; és a dir, quan els seus objectius s’adapten a les necessitats del context.

35 %

Singularitat de
l’enfocament

Es valora que la proposta presentada parteixi d’un diagnòstic clar, tingui un propòsit específic i sigui original,
creativa i transformadora.

15 %

Sostenibilitat
econòmica, social i
ambiental

Una iniciativa és sostenible si els seus objectius i impactes positius poden perdurar en el temps. Per a això, ha
de ser econòmicament viable, generar beneficis per a la
societat i respectar i protegir el medi ambient.

25 %

Treball en equip

Es valora la cohesió i l’organització del grup, així com
l’equilibri en les aportacions i les tasques de l’equip.

10 %

Claredat i precisió

Es valorarà la claredat i la precisió dels materials presentats.

15 %

TOTAL

100 %

5. PASSOS PER AL LLIURAMENT DELS DOCUMENTS DEL CHALLENGE

Tot seguit es recapitulen els passos que el docent ha de seguir per presentar els projectes del seu alumnat a l’EduCaixa Challenge:
1. Estar registrat com a docent a MyEduCaixa a través del web
i haver treballat a l’aula el programa a què es presenta amb el seu alumnat.
2. Omplir el formulari d’inscripció de l’equip a l’EduCaixa Challenge - Emprèn
2022 enllaç.
3. Obtenir el consentiment de tots els membres de l’equip per a la seva inscripció
al programa i recollir el document relacionat amb el tractament de dades
personals degudament signat per tots els membres de l’equip (a excepció del
docent mateix, que n’ha de confirmar l’acceptació en línia en el moment de fer la
inscripció en la convocatòria).
4. Acreditar-se com a persona física a la plataforma de convocatòries de la
Fundació
“la
Caixa”
(Veure
Manual
d’ús
de
la
Plataforma
de
convocatories), emplenar les sol·licituds i copiar l’enllaç* a la pàgina web
creada amb els documents realitzats (fitxa i vídeo). En l’apartat “Descripció del
projecte” s’ha de posar un títol i fer un resum del contingut, sempre complint amb
la limitació de caràcters que s’estableixi a la plataforma de convocatòries.
5. Un cop s’hagi emplenat i adjuntat tota la documentació,
cal tramitar la sol·licitud fent clic al botó “TRAMITAR”.
*Comproveu que l’enllaç a la pàgina web sigui complet i d’accés obert —sense necessitat
de registre previ— per a tots els membres del jurat durant tot el període de l’EduCaixa
Challenge.
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6. CONTACTE
L’Oficina Tècnica ofereix suport en el procés de participació en l’EduCaixa Challenge Emprèn 2022 a través dels canals de comunicació següents:
1. Comunitat de l’Aula Suport: https://aula.educaixa.org/course/view.php?id=40
2. Correu electrònic: programajovenesemprendedores@educaixa.org
3. Telèfon i WhatsApp: 610.46.96.50
A Barcelona, a 30 de setembre de 2021
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