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1. Introducció

L'E-Connect és una iniciativa promoguda per l'Institut Eugeni d'Ors i
l'Ajuntament de Vilafranca per afavorir els ponts de coŀlaboració entre
l'empresa i els futurs emprenedors/es (estudiants de cicles formatius i
batxillerat). 

L’objectiu és que l'alumnat treballi per equips i pensin, ideïn, desenvolupin
i exposin en públic les solucions a un dels tres reptes que cada any
plantegen tres empreses del territori; aportant així solucions innovadores
i creatives que donen resposta a reptes reals de les empreses. 

Aquest projecte va iniciar-se el 2019 gràcies a la iniciativa de l’Institut
Eugeni d’Ors i des de llavors, cada any s’han anat sumant nous centres de
Vilafranca. En la darrera edició del curs 2021-22 hi van participar més de
300 estudiants de l'Institut Eugeni d'Ors, l’Institut Milà i Fontanals i
l’Escola Municipal d’Art l’Arsenal. 

La ideació, desenvolupament i prototipatge de la solució es fa seguint la
metodologia de Design Thinking, una eina per activar tot el potencial de
treballar en clau de model de negoci per gestionar i assolir els reptes
empresarials. 

Aquest curs 22-23, innovem i tant alumnat com professorat es
capacitarà en aquesta metodologia per poder treballar al llarg de gairebé
5 mesos pel desenvolupament d'una proposta de negoci per a l'empresa
que plantegi el repte.  Solució que es presentarà davant el jurat format
per experts en innovació i les mateixes empreses participants.  La millor
solució a cada un dels reptes és premiada amb un xec de Vilafranca
Comerç per cada equip per valor de 300 euros.

L'E-Connect és programa on alumnat de cicles formatius i
batxillerat idea i desenvolupa una solució que doni

resposta a una necessitat real d’una empresa, relacionada
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
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Moments clau
de l'
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2. Objectius del programa

En l’alumnat, fomentar la iniciativa
emprenedora, la creativitat i la innovació, així
com la inserció laboral i professional. 

Connectar l’alumnat amb les necessitats i els
reptes reals del teixit empresarial.

Oferir eines i recursos que ajudaran a
l’alumnat a adquirir competències que els
seran útils en el seu futur professional.

En les empreses, fomentar el coneixement del
potencial de l’alumnat del centre, i facilitar la
solució innovadora dels reptes presentats.

Qui hi participa?

Alumnat de CF i batxillerat dels instituts: 

Presentació dels reptes de
les empreses participants

Definició, ideació,
desenvolupament i
prototipatge de les solucions

Presentació de les solucions
finalistes davant del jurat a
l'Auditori de Vilafranca

Capacitació de l'alumnat i el
professorat en Design
Thinking
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Selecció de les millors
propostes 

https://www.ies-eugeni.cat/
https://www.arsenal.cat/index.php/ca/
https://insmilaifontanals.cat/


3. Calendari 

11 
GEN Les empreses presentaran els seus reptes.

Format online. 11 de gener de 9.30 a 11h.

Inauguració  i presentació dels reptes

17
GEN

Formació en design thinking: fase empatia

Inscripcions: del 14 de desembre al 22 de desembre (ambdós inclosos). Cada centre
participant ho farà mitjançant el formulari d’inscripció.

Inscripcions al formulari de la web

Presentació del concurs Inscripcions a través del formulari

10:00 – 13:00 a la Sala d’Actes de l’Eugeni d’Ors.
17:00 – 20:00 a la Sala d’Actes de l’Eugeni d’Ors.

24
GEN

Formació en design thinking: fase definició
10:00 – 13:00 a la Sala d’Actes de l’Eugeni d’Ors.
17:00 – 20:00 a la Sala d’Actes de l’Eugeni d’Ors.

Formació en design thinking: fase ideació
10:00 – 13:00 a la Sala d’Actes de l’Eugeni d’Ors.
17:00 – 20:00 a la Sala d’Actes de l’Eugeni d’Ors.

7
FEB

Formació en elevator pitch
10:00 – 11:30 Format online.
18:30– 20:00 Format online.

14
FEB

Elaboració vídeo elevator pitch15-20
FEB Consultar punt 6. Avaluació dels projectes i fases del concurs

Lliurament vídeo elevator pitch21
FEB

http://www.econnect.cat/index.php/participa/
http://www.econnect.cat/index.php/participa/


FINS 22
MAR

Amb l'objectiu de contrastar els prototipus amb cada empresa, l'alumnat podrà
presentar-lo en format presencial o online per rebre el seu feeedback i reajustar-
los. 

Format online o presencial a cada empresa

Iteració de les solucions amb les empreses

L'alumnat rebrà formació en Business Model Canvas i una mentoria per aprendre a
explicar breument la seva proposta en format elevator pitch.

Concreció de la solució i mentoria en elevator pitch

28
ABRIL

Presentació a les empreses i premi a les millors les
solucions 

27-31
MAR

On: Espai Lab de l'Àgora i online

On: Auditori de Vilafranca

L'alumnat finalista presentarà davant el jurat les seves solucions innovadores.  Les
empreses escolliran les tres millors solucions.

28
FEB A la web del programa E-Connect

Publicació de grups finalistes

Formació en design thinking:  prototipatge i testeig
1

MAR 10:00 – 14:00 al Lab del Centre Àgora
16:30 – 20:30 al Lab del Centre Àgora

Formació en design thinking:  iteració
15

MAR 10:00 – 14:00 al Lab del Centre Àgora
16:30 – 20:30 al Lab del Centre Àgora

Formació en Business Model Canvas
22
MAR 10:00 – 12:00 al Lab del Centre Àgora

17:00 – 19:00 al Lab del Centre Àgora

Bases per participar a l'E-Connect

Lliurament dels projectes22
ABR
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4. Requisits de participació

5

Poden participar en aquest repte tot l'alumnat que cursa Batxillerat, CFGM
o CFGS.

Complementar degudament el formulari d’inscripció.

Assistir el dia 11 de gener de 9:30h a 11h. a la sessió inaugural de l’E-
Connect 2022-2023. A la jornada les tres organitzacions participants,
presentaran els reptes a l’alumnat. La sessió es farà en format virtual.

Els/Les participants hauran de ser majors de 16 anys al 2022. 

Cada equip ha d’estar format per un mínim de 3  membres i màxim 4

membres i tutoritzat per un/a docent del centre educatiu al qual estigui

inscrit l’alumnat, que prendrà el paper de coach.

Cada centre educatiu pot presentar tants projectes com equips hagi creat. 

Cada equip pot presentar un únic projecte i l’alumnat només pot

participar amb un únic equip.

Es promou la formació d’equips interdisciplinaris i mixtes per potenciar les

habilitats socials i crear sinèrgies pròpies d’alumnat amb diferent origen

acadèmic.

Els requisits per participar són:



5. Requisits dels projectes 
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La solució al repte ha de complir 1 dels ODS.

Cal presentar una solució original i inèdita que no vulneri drets de

propietat industrial o inteŀlectual de tercers.

Cada equip participant ha de presentar una proposta de solució del

repte escollit.

La proposta ha de treballar, des del punt de partida de la innovació, la

solució al repte assignat segons empresa i s'ha de treballar en equip, de

forma coŀlaborativa. 

Tots els equips inscrits es comprometen a dur a terme el compliment dels

requeriments de totes i cadascuna de les fases, de manera que només és

permès abandonar el concurs per exclusió del projecte per part de la

comissió de selecció o per força major.

Els projectes que es presentin han de complir les següents indicacions:
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Encàrrec (identificar la necessitat o la problemàtica)

Proposta/solució (presa de decisions, experimentació)

Resultat final (prototip/maquetes...)

Material de suport: pot acompanyar-se d’una presentació amb un màxim

de 5 diapositives. 

Durada: entre 1 minut i 1 minut i mig. (1 min i 30 seg) 

Format: .mp4

Horitzontal (1080 x 608px)

Els projectes presentats seran avaluats a partir de la informació de la seva

proposta i d’acord amb les necessitats de cada empresa. 

Per  poder arribar a les finals cada grup participant haurà d’elaborar un vídeo

curt que expliqui el projecte. 

Aquest vídeo es compartirà amb l’empresa perquè en faci l’avaluació i

seleccionar els finalistes. Per elaborar-ho caldrà tenir en compte les següents

indicacions i serà avaluat segons la rúbrica de l'annex 3:

Els grups finalistes hauran de presentar un resum del model de negoci

incorporant la solució del repte mitjançant el Business Model Canvas, un

resum executiu (a partir de la plantilla facilitada per l’organització) i un

prototip de la proposta de solució del repte. 

Podeu el Business Model Canvas al lloc web: https://modelo-

canvas.com/plantillas/

Tant l’explicació com el resum s’han de basar en la realitat de l’empresa que

planteja cada repte, que podreu conèixer el dia de presentació i inscripció

oficials, el dia 11 de gener de 2023.

6. Avaluació dels projectes 

https://modelo-canvas.com/plantillas/
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Grau d’innovació de la idea.

Originalitat, és a dir, que no estigui ja creada per una altra persona física o

jurídica i que aporti valor nou.

Aplicabilitat, és a dir, que la proposta sigui aplicable des del punt de vista

de la realitat de l’ empresa o entitat que proposa el repte.

Escalable, és a dir que sigui fàcil ampliar o reduir els seus recursos per

acomodar-se a noves realitats mantenint la seva utilitat i usabilitat,

El seu disseny d’incloure algun dels objectius de desenvolupament

sostenible definits per Nacions Unides.

Del prototip presentat de cada grup valorar el grau d'innovació a més que

s’inspiri en algun del objectius de desenvolupament sostenible.

D’acord amb les bases del concurs i d’acord amb el seu disseny a través de

l’anterior model, s’avaluaran les propostes en base als següents criteris:

7. Criteris d'acceptació 
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Els mateixos instituts seran els què gestionaran els grups de treball. 

Hi haurà un comitè de selecció que estarà format per professorat dels

centres participants i un membre del servei de Promoció Econòmica de

l'Ajuntament.  El comitè farà seguiment i avaluarà els projectes fins el

moment del lliurament del vídeo curt, a les semifinals, moment en què les

empreses faran la seva avaluació i tria dels 18 equips finalistes que passaran

a la final (2 grups per repte i per centre). La valoració del comitè de selecció

equivaldrà al 40% i el de l'empresa, un 60% sobre la puntuació total.

A la presentació final dels projectes es farà en exposició pública davant el

jurat. El jurat estarà format per les persones responsables de les empreses

que hauran plantejat el repte, un professional de la Federació Empresarial

Gran Penedès i un membre de la Universitat Politècnica de Catalunya. Tots

els membres del jurat avaluaran tots els projectes. 

Les tres empreses participants donaran un feedback a l’alumnat que

presenti els projectes finalistes. 

Finalment el jurat deliberarà i tindrà el vot decisiu. 

Els premis poden quedar deserts si es considera convenient per manca de

qualitat o adequació al repte plantejat.

8. Selecció dels projectes i jurat 
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Hi haurà l’atorgament d’un premi per a cada equip dels reptes guanyadors.

Els premis són gentilesa de l’organització de l’esdeveniment i s'entregaran

mitjançant una targeta regal de Vilafranca Comerç per valor de 300 euros (a

repartir entre els membres de l'equip).

A més, totes aquelles propostes que tinguin vocació de continuïtat, rebran el

suport i assessorament tècnic del servei de promoció econòmica de

l’Ajuntament de Vilafranca, per fer viables aquells reptes que puguin ser

adaptats a les realitats empresarials o emprenedores que les demandin.

9. Premis

L’alumnat no finalista rebrà una certificació de reconeixement de

formació amb Design Thinking de 20 hores expedida per l’Ajuntament de

Vilafranca del Penedès.

L’alumnat finalista rebrà una certificació de reconeixement de formació

amb Design Thinking de 30 hores expedida per l’Ajuntament de

Vilafranca del Penedès.

Tot l’alumat participant rebrà una certificació oficial de les hores de

dedicació d’acord amb el següent criteri:

10. Certificació de les activitats
formatives
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Totes les persones participants declaren, en omplir el formulari, conèixer i

acceptar íntegrament aquestes bases, i renuncien de forma expressa a

impugnar qualsevol de les decisions de les fases de participació esmentades

en el punt quart. 

L’organització es reserva el dret d’excloure els equips que no compleixin

alguna de les pautes de comportament o acceptació del concurs.

11. Acceptació de les bases

12. En relació a l'organització
L’organització es reserva els drets d’exclusió d’aquelles propostes que no

compleixin els requisits, facilitin dades falses o incompletes.

Posteriorment a la seva inscripció, cada equip tindrà l’assignació d’un/a

coach del seu propi institut, en funció del repte, de manera que la persona

que faci de coach acompanyarà l’equip en tot el procés un cop admesa la

soŀlicitud. El/la coach o acompanyant ajudarà a resoldre tots aquells

dubtes i inquietuds que puguin arribar a tenir els grups assignats sobre el

concurs d’acord amb les necessitats de l’empresa.

En cap cas aporten idees, participen de la redacció del projecte ni prenen

part en l’avaluació dels grups tutoritzats, el seu paper és el de mentor/a.

Tota  informació comunicada a l’organització serà tractada de forma

confidencial. Totes les persones participants es comprometen a

respectar la confidencialitat de la informació a què es pot tenir accés.

L’esdeveniment es regirà per la Llei de propietat inteŀlectual espanyola, de

manera que els líders del projecte tenen la completa propietat inteŀlectual

de les idees presentades. Els líders dels projectes i les persones

participants tenen plena llibertat d’explotació i industrialització després

del concurs. 

Els projectes s’han de desenvolupar seguint el document “Bases de l’E-

Connect 2023” que es pot trobar a  www.econnect.cat.
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 INSCRIPCIÓ

Cada alumne ha d’inscriure’s a través del formulari corresponent al seu centre
educatiu a la web www.econnect.cat
El període d’inscripció serà des del 15 al 22 de desembre de 2022. 
L’organització facilitarà els formularis d’inscripció perquè cada centre
educatiu els faciliti a l’alumnat. L'alumnat s'ha d'organitzar en equips abans de
la presentació dels reptes el dia 11 de gener. 

PARTICIPACIÓ

Una vegada les empreses hagin presentat els reptes, l’alumnat escollirà els
reptes on vol participar classificant-los per ordre de prioritat.
Cada centre participant formarà els equips de treball perquè el dia de la
jornada inaugural els grups estiguin formats. Es recomanen grups mixtes i
interdisciplinaris.
Tot l’alumnat inscrit al concurs rebrà formació  en Design Thinking i elevator
pitch.
Durant el termini d’un mes cada equip desenvoluparà una proposta de
solució al repte escollit.
Els grups finalistes rebran formació sobre prototipatge i iteració de la idea,
modelització del  model de negoci mitjançant el llençol Business Model
Canvas,  així com mentoratge per potenciar la seva proposta de valor i
exposició final.

PRESENTACIÓ DELS PROJECTES

La presentació́ dels projectes es farà a cada centre per ser avaluat tant a la
fase de les semifinals com a les finals. 
A la fase de semifinals els projectes es presentaran en format vídeo curt, que
s'enviaran a les empreses perquè facin les seves valoracions. 
A la fase de les finals, el projecte es presentarà en públic i serà el jurat qui
avaluarà per emetre el seu veredicte. 



ANNEX 2. Tasques de l'equip docent
(els coaches)
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El concurs i la seva organització.
El concurs d’acord amb les necessitats de l’empresa.
Realitzar un mínim de dues sessions de revisió al llarg de
l’esdeveniment per comprovar el correcte desenvolupament del repte
i que aquest compleix els requisits de lliurament.

Participar a les formacions de l’esdeveniment i ajudar en les tasques de
dinamització de les sessions formatives. Hi ha torns de matí i de tarda.

Orientar i acompanyar al grup assignat, sense resoldre el repte.

Ajudar a resoldre tots aquells dubtes i inquietuds que tingui el seu grup
assignat sobre:



INDICADOR
4

Exceŀlent
3

Bé
2

Suficient
1

Insuficient

Originalitat

El
producte/servei
demostra gran
originalitat. Les

idees són
creatives i

enginyoses.

El producte/servei
demostra una certa
originalitat. El treball

demostra l'ús de
noves idees i de

perspicàcia.

Usa idees d'altres
persones (donant-

los crèdit), però no hi
ha gairebé evidència

d'idees originals.

Usa idees d'altres
persones, però no

els dona crèdit.

Proposta de
valor

La informació que
es presenta és
clara, concisa i

rellevant sobre el
producte, mercat,

negoci,
competència,

avantatge
competitiu, etc.

S'informa sobre
aspectes bàsics dels
següent: producte,

mercat, negoci,
competència,

avantatge competitiu,
etc.

S'informa d'algun
dels següents

aspectes però no
tots o la informació

és vaga i poc
consistent: producte,

mercat, negoci,
competència,

avantatge
competitiu, etc.

El contingut
manca

d'informació
rellevant sobre els

següents
aspectes:product
e, mercat, negoci,

competència,
avantatge

competitiu, etc.

Capacitat
de convicció

Transmet les
seves idees amb
passió convicció i

urgència a
concretar-les,
generant un alt
interès, atenció
de l'audiència i

entusiasme.

Transmet les seves
idees, convicció i

urgència a concretar-
les, generant interès i
atenció de l'audiència.

Transmet
escassament les

seves idees i
convicció, generant
poc interès i atenció

de l'audiència.

No transmet les
seves idees, no

generant interès i
atenció de
l'audiència.

Destresa
verbal

S'expressa
clarament, de
manera fluida i
dins del temps

establert.

S'expressa clarament
i dins del temps

establert.

S'expressa amb
escassa claredat i no

respecta el temps
establert.

No es pot
entendre el que

expressa i no
respecta el temps

establert

Control del
temps

La durada del
pitch s'adequa al
temps estipulat

(d'1.20 a 1.30)

La presentació té la
durada estipulada

amb un marge de 30
segons de diferència

(1 minut)

La durada s’estén
més de 15 segons del

temps estipulat (1
minut i 45 segons)

L’exposició s’ha
presentat de

forma molt breu (<
1 minut) sense
presentar una

idea clara sobre el
discurs.

ANNEX 3. Rúbrica d’avaluació del vídeo
elevator pitch
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En relació a l’organització

L’organització es reserva els drets d’exclusió d’aquelles propostes que no

compleixin els requisits, facilitin dades falses o incompletes.

Posteriorment a la seva inscripció, cada equip tindrà l’assignació d’un/a coach del

seu propi institut, en funció del repte, de manera que la persona que faci de

coach acompanyarà l’equip en tot el procés un cop admesa la soŀlicitud. El/la

coach o acompanyant ajudarà a resoldre tots aquells dubtes i inquietuds que

puguin arribar a tenir els grups assignats sobre el concurs d’acord amb les

necessitats de l’empresa.

En cap cas aporten idees, participen de la redacció del projecte ni prenen part en

l’avaluació dels grups tutoritzats, el seu paper és el de mentor/a.

Tota  informació comunicada a l’organització serà tractada de forma confidencial.

Totes les persones participants es comprometen a respectar la confidencialitat

de la informació a què es pot tenir accés.

L’esdeveniment es regirà per la Llei de propietat inteŀlectual espanyola, de

manera que els líders del projecte tenen la completa propietat inteŀlectual de les

idees presentades. Els líders dels projectes i les persones participants tenen

plena llibertat d’explotació i industrialització després del concurs. 

Els projectes s’han de desenvolupar seguint el document “Bases de l’E-Connect

2023” que es pot trobar a  www.econnect.cat.



Moltes gràcies per la
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