RESULTATS FINALS DE LA I FIRA DELS
EMPRENEDORS
Ja tenim els resultats de la fase final de la I Fira dels emprenedors que hem duit a terme
aquest curs!
Des d’aquí donam l’enhorabona a tots els grups que han participat presentant un
projecte, amb un esment especial per als que es varen classificar per a la fase final i als
que han obtingut els tres primers premis.
L’entrega del tercer premi es farà al final del Festival de primavera, el dia 27 de maig.
El segon i el tercer es donaran durant la festa de graduació del mateix dia.
Agraïm tot el suport que hem rebut per dur a terme aquest projecte i en especial als
membres del jurat extern que varen estar presents durant les exposicions de la fase
final: Sra. Pilar Sansó, Directora General de comerç i empresa; Sr. Francisco Cifuentes
Utrero, director general d’Habitatge; Sr. Francisco Martorell, President d'ASIMA; Sr.
José Antonio Vega, Director del CEP; Sra. Carme Verdaguer (“Pep Lemon”),
representants de pares i mares; Sra. Brigitte Yagüe i Sra. Victòria Sitges (“Maria
Bimbolles”), representants d’antics alumnes.
Volem donar les gràcies també a la Direcció General de Comerç i Empresa que ha
col·laborat amb alguns obsequis per a l’alumnat que ha participat en la Fira, així com
amb un premi per als tres primers classificats que consisteix en un curs valorat en 300
euros a través del qual l’alumnat aprendrà a crear la seva empresa. De la mateixa
manera agraïm també la possibilitat que es donarà des de la Fundació ASIMA per a que
el grup que ha obtingut el primer premi pugui visitar una empresa relacionada amb el
projecte que ha presentat.
Per part del centre, entregarem a cada un dels guanyadors un diploma acreditatiu i algun
obsequi que els serveixi com a part del nostre reconeixement i per recordar que el seu
projecte ha estat premiat.
I no podem deixar d’esmentar la contribució especial de l’alumnat de 1r d’ESO ja que a
través de l’assignatura d’Educació plàstica i visual han creat una sèrie de logos per tal
de seleccionar-ne un per a la Fira dels emprenedors. El logo que acompanya tots els
documents relacionats amb aquest projecte és obra de la nostra alumna Gabriela Esteban
García de la Rosa. Des d’aquí el nostre agraïment i la nostra enhorabona.

Un agraïment també per a l’alumna de 2n de batxillerat que va filmar tot l’acte de la
fase final de la Fira dels emprenedors, Mónica Buhum, així com als alumnes de 4t
d’ESO que, a través de l’assignatura d’informàtica, faran la composició de les diferents
parts per tal de publicar-les a la pàgina web del centre.
I ja per acabar, agrair les col·laboracions d’algunes persones en la confecció i/o
publicació del projecte “estrella” de la I Fira dels emprenedors, el llibre de relats: Pere
Joan Femenías, Mariona Ramis Bauzà i Maruja Espigares, que han regalat al grup
alguns dels seus dibuixos; Marilén Bauzà , autora del pròleg; Elisa Pérez, autora de
l’epíleg i Francisca Lliteres que ha publicat el llibre a l’aplicació “Libros gratuitosWATTPAD”. Aprofitam per dir-vos que el podeu llegir a aquesta mateixa aplicació
descarregant-la al mòbil o a la tablet i registrant-vos, o bé a la pàgina web
www.wattpad.com. Animau-vos a llegir-lo. Hores d’ara ja té 406 lectures!
Enhorabona al grup que l’ha fet possible! I molta sort a tots aquest alumnat que, a punt
d’acabar els seus estudis de batxillerat, està a una passa de començar una nova etapa de
la seva vida!
Ens veim en el Festival de primavera i a la Graduació!
Aquí teniu la relació dels premis!
Gràcies a tots!

PRIMER PREMI
Projecte:
Llibre de relats: “Potser no sigui una gran història, però és la meva i això la fa
gran”
Grup promotor:
Alumnes de l’assignatura de psicologia de 2n de batxillerat. Laura Caballero, Jandro
Calafat, Andrea Centeno, Ana Cifre, Chloé del Santo, Agus Fernández, Núria Flaquer,
Marina Guillem, Armando Lotta, Marta Llobera, Alicia Moreno, Bea Notario, Sandra
Oliver, Sergio Pacheco, Carlos Palacios, Patricia Paredes, Pep Toni Pérez, Adrián
Sánchez, Mar Sánchez, Marc Simó, Pau Tarradas, Verónica Torres, Xavier Urbano,
Teresa Valdevieso, Víctor Voltes.
Professora que tutoritza el projecte:
Rosa Sastre
Consideracions del jurat:
El jurat ha trobat aquest projecte molt interessant, en quant que treballa les
EMOCIONS. El projecte contempla la dificultat que existeix per saber gestionar-les,
permet treballar-les de forma col·laborativa i utilitza un format molt original que permet
connectar bé amb el públic.

És un projecte necessari, tant per al públic en general, com especialment per a la franja
d'edat al que va dirigit.

SEGON PREMI
Projecte:
App T-Chat
Grup promotor:
Grup d’alumnes de 4t d’ESO: Yorick Chevaeau, Camila Catrón, Pablo Núñez, Adrián
Agudo, Otto Vasquez
Professora que tutoritza el projecte:
Francisca Lliteres
Consideracions del jurat:
El jurat ha valorat molt positivament aquest projecte, en quant identifica un problema
dels alumnes i ofereix una solució.
En aquest sentit, el projecte es diferencia de les app que hi ha al mercat, més dirigides a
mestres o pares.
El projecte també posa en contacte la comunitat educativa més enllà del propi centre,
utilitzant el potencial de les NNTT.
Valoram també el disseny clar i senzill i l'exposició excel·lent de l'equip promotor.

TERCER PREMI
Projecte:
Natural kiwi cream
Grup promotor:
Grup d’alumnes de 2n d’ESO: Apol·lònia Alzanillas, Xisca Mª Buades, Alba Linares,
Alejandro García
Professora que tutoritza el projecte:
Francisca Lliteres
Consideracions del jurat:
El jurat ha valorat la bona presentació del producte físic i l’estudi de viabilitat que s’ha
fet per a la seva producció i posterior venda. També s’ha tengut en compte que el grup
ha identificat un problema que han trobat entre els joves de la seva edat i ofereix una
solució més econòmica.
És un producte molt interessant en quant a la seva utilitat i característiques, sostenible,
realitzat a partir de productes naturals...

Sembla un projecte factible amb moltes possibilitats per ser implementat.

