Futurs Emprenedors
Rurals

CLOENDA FER 2020-2021

CLOENDA FER
- Presentació d’un vídeo (durada 3 o 4’ màxim) o
presentació power point format pdf (6-7 diapositives
màxim) exposant l’empresa creada.

-

S’ha de penjar al nodes o blog del vostre centre. Hi ha un
formulari on s’ha de penjar l’enllaç de la presentació.

-

Termini de presentació del producte final: 26 maig de

2021
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Requisits tècnics i de contingut:
-

-

Què hi ha de constar a la presentació/vídeo?
Qui són i com s’han organitzat? (quina escola, curs,membres del grup)
Quina empresa han creat? (nom de l’empresa) D’on ha sorgit la idea?
Quina activitat o servei,... ofereixen i per què?
Mostrar la part visual del producte: Logo, maqueta, tríptics, web,...
(Màrqueting)
Pressupost i viabilitat
3 fortaleses que destaquen de la seva empresa
Opcional:Com pots col·laborar amb empreses del teu territori o l’aula?

Aspectes a tenir en compte:
Recordar gravar els videos en horitzontal i que es senti bé la veu.
El vídeo/presentació ha de ser publicat al blog de l’escola.

Es crearà un jurat, que posarà en valor UNA FORTALESA de cada
empresa. Alguns exemples de punts forts poden ser:
-

-

-

-

-

CREATIU: Estimula la originalitat, la imaginació, la inventiva i les
ganes de crear en un territori rural on tot és possible i s’hi pot fer
molt, sense límits.
TERRITORIAL: Mostra les oportunitats del territori rural i posa en
valor el lloc on viuen. S’adapta a les característiques/
condicionants de l’entorn.
INNOVADOR: Introdueix nous conceptes i idees, necessaris en el
món rural per evolucionar en el territori (adaptar una cosa que ja
existeix).
COMUNICACIÓ: Realitza un bon pla de comunicació definint
estratègies i accions per comunicar adequadament qui són i què
fan. Fan difusió i es donen a conèixer mitjançant una web, tríptics,...
ALTRES: col·laborativa, tecnològica, solidària, social, resilient,,..

Esperem la vostra participació!
Qualsevol dubte, podeu adreçar-vos al correu jguasch@noguerasegrianord.cat o bé
trucar al 973 448 933 ext.3
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