BASES DEL 2n CONCURS DE PLA D’EMPRESA
DELS C.F DE L’INS SANTA EUGÈNIA
Es convoca el premi al “millor pla d’empresa d’FP de l’Institut Santa
Eugènia de Girona” que premiarà al millor projecte que reculli i la
creació d’un nou producte, modificació d’un ja existent o servei i la seva
comercialització.
Hi haurà 2 modalitats una per grau mitjà (GM) i una altra per a grau
superior (GS), es valorarà la millor idea en funció de les innovacions
aportades, la seva viabilitat i possibilitat d’èxit, així com la incorporació
de la responsabilitat social i economia cooperativa.
El contingut mínim dels plans d’empresa ha de contenir:
-Presentació dels membres de l’equip.
-Descripció del producte o servei
-Estudi de mercat
-Organització del negoci o fases d’execució i recursos
-Pla de viabilitat
-Anàlisi de riscos i condicionants normatius
-Estatuts (en cas d’economia social i cooperativa)
Es valorarà altra documentació annexada sigui en suport físic o en
multimèdia.
EL CONCURS S’ADREÇA A:
-L’alumnat de CFGM i de GS matriculats en el centre durant l’actual
curs.

GUANYADORS:
-Els finalistes seran triats d’entre tots els projectes presentats pels
alumnes que cursen Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE) i que
presenten pla d’empresa dins aquest mòdul.
-El treball pot ser realitzat de manera individual o bé per parelles.
-Es triarà el millor pla d’empresa de GM i el millor de GS, en funció dels
aspectes anteriorment citats, tot i que hi ha la possibilitat de fer alguna
menció especial d’algun altre pla si s’escau.
-Un jurat format pels docents de l’especialitat d’EIE farà una primera tria
de 3 projectes per GM i 3 per GS que passaran a la fase següent.
El treball guanyador de cada nivell serà triat per un tribunal que el
formarà un membre de l’Equip Directiu, un professor de CF que no es
trobi implicat amb cap dels grups finalistes i un tercer professor d’ESO o
Batxillerat preferiblement de la branca social.

RECONEIXEMENT ALS GUANYADORS
Els treballs guanyadors rebran un diploma que els acreditarà com a
millor pla d’empresa del nivell que cursen,a més d’una menció en el web
del centre i els seus treballs seran els presentats al concurs
d’emprenedoria dels Serveis Territorials de les comarques gironines.
DATA MÀXIMA DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES
La data màxima de presentació de projectes és el 30 de maig de 2020

