
  

 



 

 

 

L’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran (ACAPA) i els Serveis Educatius de 

l’Alt Pirineu i Aran convoquen un concurs d’idees emprenedores en el marc del 

projecte Som Idees amb l’objectiu de dinamitzar i promocionar l’emprenedoria a 

les nostres comarques a nivell de cicle superior de primària. 

 

Objectius 
 Promoure l’esperit emprenedor i afavorir l’adquisició de les capacitats, 

els valors i les habilitats que comporta l’emprenedoria.  

 Potenciar en l’alumnat l’autonomia, la seva capacitat d’iniciativa, la presa 

de decisions, la perseverança i tolerància a la frustració i actituds 

associades al treball cooperatiu. 

 Impulsar la generació d’idees que solucionin problemes i situacions de 

manera innovadora, original i creativa. 

 Contribuir de manera activa i voluntària amb allò que succeeixi en el seu 

entorn per dinamitzar el territori i transformar-lo 

Què és una idea emprenedora? 
 Una idea que ningú més ha pensat. 

 Una idea que reinventa aquelles que ja existeixen. 

 Una idea per canviar i millorar la societat i la qualitat de vida de les 

persones. 

Qui pot participar-hi? 
 Poden participar-hi els alumnes de cicle superior de centres públics i 

privats de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran de manera individual o en 

grups com a màxim de 4 persones. 

Com s’hi pot participar? 
 Omplint el formulari de la pàgina 

https://goo.gl/forms/ykGoFB9ocWMznGkc2  

en el termini que s’estableixi en la convocatòria corresponent. 

Com es valorarà la idea? 
 Es valorarà la creativitat, el caràcter innovador i l’originalitat de la 

proposta. 

 La coherència i la claredat en la presentació. 

 Qualsevol altre criteri que el jurat cregui oportú valorar. 

https://goo.gl/forms/ykGoFB9ocWMznGkc2


 

 

 

 

Qui decidirà la idea guanyadora? 
El jurat estarà format per : 

 Un tècnic de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran 

 Dos mestres d’escoles d’Infantil i Primària de l’Alt Pirineu i Aran 

 Un tècnic de l’Oficina Jove de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran 

 Un tècnic docent dels Serveis Educació del Departament d’Educació de 

l’Alt Pirineu i Aran. 

Els acords del jurat s’adoptaran per majoria simple segons els criteris de 

valoració esmenats a l’apartat anterior.  

Quin premi tindran les idees guanyadores? 
Segons convocatòria vigent. 

Què s’ha de tenir en compte? 
 La participació en aquest concurs implica la plena acceptació dels 

continguts d’aquestes bases 

 Les propostes han de ser originals. En el supòsit que el jurat detecti 

plagi, quedaran excloses del concurs. 

 El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs, si considera que 

el nivell de les idees presentades no es correspon a l’objectiu que es 

pretén assolir o no reuneixen la qualitat adequada per a ser premiades. 

 Tots els participants en el concurs adquireixen el compromís d’assistir a 

l’acte públic d’entrega de premis i acceptar la realització de possibles 

entrevistes i reportatges relacionats amb el concurs o amb temes 

d’emprenedoria a les escoles de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran.  

Propietat intel·lectual  
 La propietat intel·lectual de les propostes presentades és de les 

persones participants. L’ACAPA i els Serveis Educatius de l’Alt Pirineu i 
Aran gaudiran del dret d’explotació de les propostes, de les seves 
facultats de reproducció, difusió i comunicació pública, sense límit 
temporal, prèvia autorització dels autors.  

 En qualsevol cas, en la difusió s’indicaran el nom de l’autor o autors i el 
nom del centre de primària al qual pertanyen.  

 
 



 

 

 

 Protecció de dades  

D’acord el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, 
informem que les seves dades seran tractades responsablement per l'Ateneu Cooperatiu 

per a la gestió i difusió del concurs. No seran cedides a tercers, fora del tractament 
necessari per al lliurament i gestió dels premis . Un cop finalitzat el concurs seran 

conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'entitat. Per a més 

informació podeu consultar la nostra política de privacitat al nostre web. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, 

supressió i la resta de drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Consell Comarcal del 

Pallars Jussà amb l'assumpte, “Exercici de Drets” a l’adreça següent: C. Soldevila,18,   
25620 Tremp. 


