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Acció de sensibilització en emprenedoria a l’Institut Cendrassos de Figueres el curs 2018-2019.

Amb el nou curs tornen les jornades de
sensibilització «Emprenedoria a l’aula»
L’Oficina d’Emprenedoria i Empresa de l’Ajuntament de Figueres impulsa aquestes accions
REDACCIÓ FIGUERES

L’Oficina d’Emprenedoria i Empresa (OEE) de l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Figueres és l’única entitat d’assessorament de la Xarxa Emprèn de la
Generalitat de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà.
Entre altres missions, des de
l’OEE es treballa per al foment de
l’esperit emprenedor a la demarcació mitjançant accions de sensibilització. Aquestes actuacions
es dirigeixen especialment als estudiants de Cicles Formatius de
Grau Mitjà i Superior, Batxillerat i
n cicle de l’ESO dels instituts de
la comarca.
L’emprenedoria a l’aula es planteja amb l’objectiu que l’alumnat

assoleixi unes competències que
li permetin tenir una actitud activa
de transformació de les idees en
projectes.
L’actual marc normatiu europeu, estatal i autonòmic situa l’esperit emprenedor com una competència clau que s’ha d’integrar
en el currículum per ser assolida
al final de l’ensenyament obligatori, i mantenir-la i reforçar-la al
llarg de tota la vida.
Coordinats amb els centres
educatius de la comarca, durant
aquestes jornades de sensibilització s’ofereixen xerrades al llarg de
tot el curs escolar. Els ponents són
persones emprenedores i empresàries del territori que es dediquen
a àmbits d’especial interès per als

Els ponents són persones
emprenedores i empresàries
del territori d’àmbits
d’especial interès per als joves
joves i que els parlen de la seva experiència en primera persona.
A més a més, a les jornades també hi participa un tècnic de l’Oficina d’Emprenedoria i Empresa,
que els informa dels serveis que
s’ofereixen des d’aquesta. Al mateix temps, s’informa i es motiva
els estudiants perquè participin en
els Premis Emprenedors de l’Alt
Empordà que se celebren anualment. Aquests premis inclouen
una categoria dirigida especial-

ment al col·lectiu juvenil. Es tracta
del premi a la Millor idea de negoci.
Els Premis Emprenedors
Els Premis Emprenedors de l'Alt
Empordà, que ja han superat les
onze edicions, són impulsats per
l'Ajuntament de Figueres, l'Ajuntament de Roses, l'Associació
d'Empresaris i Emprenedors de
Girona, el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà, el SETMANARI DE L'ALT
EMPORDÀ i l'Associació Fòrum
Imagina. Els premis també compten amb el suport de la Generalitat
de Catalunya, la Diputació de Girona, Catalunya Emprèn, la UE
Fons Social Europeu i el Servei
Educatiu de l'Alt Empordà.

AGENDA
Curs de francès. Atenció al client.
Nivell B1 (60 hores)
DATES: a partir del 2 d’octubre de 2019.
HORARI: dilluns, dimecres i divendres, de 09.15 a 13.15
hores.
LLOC: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer (Ronda Sud, 3, Figueres).
PREINSCRIPCIONS: fins al 26 de setembre a les oficines
de Promoció Econòmica.

DATES: de l’11 d’octubre al 30 de novembre de 2019
HORARI: Divendres, de 16.00 a 20.00 hores,
i dissabtes, de 09.30 a 13.30 hores.
LLOC: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer
i Balaguer (Ronda Sud, 3, Figueres).
INSCRIPCIONS: www.ddgi.cat/formacioenxarxa
NOTA: Hi ha la possibilitat d’inscriure’s
als mòduls del Curs de creació d’empreses
individualment.

Curs de creació d’empreses (52 hores)
Mòdul 1.
Introducció a la creació de l’empresa (24 hores)
Mòdul 2.
Comptabilitat i fiscalitat per a autònoms (16 hores)
Mòdul 3.
Màrqueting (12 hores)

Informació turística en anglès (30 hores)
DATES: del 14 al 25 d’octubre de 2019.
HORARI: de dilluns a divendres, de 09.00 a 12.00 hores.
LLOC: Fundació Clerch i Nicolau (Carrer Nou, 53, Figueres). INSCRIPCIONS: www.idfo.com
Informació turística en francès (30 hores)

DATES: del 21 d’octubre al 4 de novembre de 2019
HORARI: de dilluns a divendres, de 9.00 a 12.00 hores.
LLOC: Fundació Clerch i Nicolau (Carrer Nou, 53, Figueres). INSCRIPCIONS: www.idfo.com
Cursos 100% subvencionats. Places limitades.
Més informació:
Oficina d’Emprenedoria i Empresa
Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Figueres. Carrer del Rec Arnau, 8
(Antic Convent dels Caputxins).
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres,
de 08.30 a 14.30 hores. Tel. 972 674 261
promocioeconomica@figueres.org

n element característic en la meva
vida ha estat, des de
sempre, el meu amor i passió per la dansa. Tot plegat,
m’havia portat a plantejarme el repte d’obrir una escola a Figueres, però no va
ser fins fa pocs mesos que
em vaig decidir a posar fil a
l’agulla per a fer-ho realitat.
Fali Álvarez, la meva sòcia,
em va comentar que volia
formar part d’aquest somni
i ràpidament ens vam posar
a treballar. El més complicat
crèiem que seria posar nom
al centre de dansa, batejantlo com Beat Dance Studio
amb la paraula «beat» com
a element identificador
principal, ja que defineix a
la perfecció el que volem assolir amb aquest projecte.
Tanmateix, ens van aparèixer noves dificultats pel
camí que poc hi comptàvem. L’elaboració del pla de
negoci no és quelcom trivial
i necessita cobrir molts i diversos aspectes que sovint
no tens en compte i són
clau per assegurar l’èxit de
l’aventura que vols emprendre. En aquest sentit, l’Oficina d’Emprenedoria i Empresa de l’Ajuntament de Figueres i el seu equip humà
ens van ajudar a encarrilar
el projecte, oferint la informació necessària i assessorant-nos pas a pas per tal de
resoldre tots aquells dubtes
o problemes que apareixien
dia sí, dia també.
Amb tot, tinc la sort d’haver creat un gran equip i sé
que juntes podrem tirar endavant aquest projecte ple
d’il·lusió que ja és una realitat. El nostre principal objectiu és fer arribar la dansa
a tothom, a través de cursos
centrats en diversos estils
de dansa urbana i zumba,
alhora que restem obertes a
qualsevol altra proposta
que els clients tinguin pensada. El límit a Beat Dance
Studio només el poseu vosaltres.
Us esperem al passeig Fages de Climent,  (Centre
Comercial Caprabo) on ja
hem començat la nostra activitat i teniu a la vostra disposició un extens ventall de
classes i horaris.

