
 

 

 

| FITXA TÈCNICA | 1 

 

La xerrada permetrà al teu alumnat conversar amb una persona directiva o empresària i reflexionar 
sobre la seva motivació i el seu dia a dia professional. Aquest diàleg alumnat-empresariat 
permetrà visualitzar aspectes de la vida a l'empresa i del seu paper en la societat des d'una perspectiva 

diferent a la que és habitual.  Aquesta activitat està organitzada i portada a terme per la Fundació 
Fem.Cat, fundació privada d’empresaris i empresàries que treballa des del 2004 en l’elaboració de 
propostes i en la generació d’iniciatives que ajudin al desenvolupament econòmic i social de Catalunya.  
 

L'activitat s'adreça a alumnat de centres de 
Barcelona ciutat, dels nivells:  
- 4t ESO  
- Batxillerats  
- Cicles Formatius de Grau Mitjà  
- Cicles Formatius de Grau Superior 

Els centres de fora de la ciutat han de realitzar la 

inscripció a aquesta activitat a través de FemCat, a 
través de la web de la fundació. 

• Conèixer el concepte d'empresa i la seva 
funció dins la societat. 

• Reconèixer la importància de la figura de la 
persona empresària o directiva. 

• Identificar les competències d'aquests 
professionals. 

• Expositiva, exploratòria i participativa. 

• Es combina el treball individual (material 
de l'alumnat) amb el treball en plenari, 
dinamitzat per una persona ponent 
(empresari o empresària en actiu). 

1 hora (a escollir entre les 9 i 13h; i de dilluns a dijous 
a les 16h). Els grups han de ser d'entre 25 i 60 

persones. Si el grup és més nombrós, es recomana 
realitzar dues xerrades seguides el mateix dia. 

  Vídeo de la xerrada escola i empresa  

Professorat: Material per al professorat (guia 
didàctica amb activitats prèvies a realitzar a l’aula). 

Us lliurarem el currículum de la persona que 
realitzarà la ponència uns dies abans i caldrà que 
treballeu amb l'alumnat aquesta activitat de forma 
prèvia a la sessió. 

L’activitat es porta a terme al propi centre educatiu. 
És important disposar d'una aula apropiada per 
poder dur a terme la mateixa amb el número de 
participants que heu sol·licitat. 
Aula amb projector.  
Cal inscripció prèvia gratuïta. 
 

Pel bon funcionament del grup es requereix una 
introducció prèvia per part del professorat 
responsable del grup i una participació activa de les 
persones assistents. 

http://www.escolaiempresa.cat/contacte/
https://www.youtube.com/watch?v=Mb5AR-V2D2Q&t=35s

