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L’Alcaldessa rep a mig centenar 
d’escolars que han creat les seves 
pròpies empreses de caràcter social

• L’acte  s’emmarca  dins  el  Pla  ICAPE,  impulsat  pel  Govern 
balear,  de foment de les capacitats emprenedores entre els 
estudiants d’Educació Infantil, Primària i Secundària

Eivissa,  18  de  març  de  2015.- L’Alcaldessa  d’Eivissa,  Virgínia  Marí, 

juntament  amb la  directora  general  de  Comerç  i  Empresa  del  Govern 

balear,  Lourdes  Cardona,  ha  rebut  aquest  dimecres  la  visita  de  mig 

centenar d’escolars que han creat les seves pròpies empreses de caràcter 

social  en el  marc del  Pla ICAPE que impulsa l’Executiu autonòmic per 

fomentar  les  capacitats  emprenedores  d’estudiants  de  tots  els  nivells 

educatius.

Els  estudiants,  que  formen  part  de  les  juntes  directives  de  les  vuit 

empreses creades, han rebut de mans de l’alcaldessa el permís municipal 

per vendre els seus productes en el ‘Mercadet d'Emprenedors’ que tindrà 

lloc al passeig de Vara de Rey el proper 8 de maig. 
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Les vuit empreses corresponen a dues societats laborals limitades, cinc 

cooperatives  i  una  ONG  constituïdes  als  diferents  col·legis  d’Eivissa 

participants en el programa ICAPE.

Els alumnes d'Infantil han creat una Societat Limitada Laboral (SLL) i han 

passat  per  totes  les  etapes  de  constitució,  producció  i  venda  d'una 

empresa.  Per  la  seva  banda,  els  alumnes  de  Primària  han  creat  una 

cooperativa, on tots els socis són responsables de les decisions que es 

prenen. Durant tot l'any han definit l'equip directiu, el nom, el logotip i els 

productes que volen produir per vendre. En el cas que hi hagi guanys, han 

de destinar el 10% a una ONG i la resta a realitzar una activitat conjunta.  

Els alumnes de Secundària han creat durant el curs una ONG i treballen 

en col·laboració amb una ONG real per ajudar a finançar un projecte de 

cooperació amb escoles d'un país del tercer món. 

Les vuit  empreses creades a Eivissa  corresponen a  centres educatius 

d'Infantil, Primària i Secundària. Els centres participants són el CEIP Can 

Coix,  el CEIP Sant Carles, el CEIP Torres de Balàfia, i  l’IES Sa Serra. 

Enguany, aquesta iniciativa compta amb la participació de 1.126 alumnes 

d'Infantil, Primària i Secundària de centres de Mallorca i Eivissa. 159 són 

d’Eivissa.

El programa ICAPE
Aquesta acció s'emmarca dins del Pla ICAPE, de foment de les capacitats 

emprenedores  en  tots  els  cicles  educatius,  des  d'Infantil  fins  a  la 

Universitat.  Té com a objectiu que els alumnes participants treballin en 

competències emprenedores com: la comunicació, el treball en equip, la 
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innovació...  Tot  això  emmarcat  en  un  programa que simula  la  creació 

d'una empresa.

El  pla  ho  promouen  de  manera  conjunta  la  Conselleria  d'Economia  i 

Competitivitat  i  la  Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Universitats  i  està 

desenvolupat per l'Institut  d'Innovació Empresarial  (IDI).  Està adaptat a 

cada  etapa  educativa  i  a  les  seves  necessitats  específiques 

d'aprenentatge.

El programa inclou diferents projectes per treballar les competències, en 

totes  les  etapes  educatives  del  nostre  sistema  educatiu.  Així,  per  als 

alumnes  de  Batxillerat  i  FP  es  plantegen  uns  tallers  pràctics 

d'emprenedors.  Es  pretén  promoure  un  esperit  emprenedor  entre  la 

joventut i recolzar a aquelles persones que per les seves qualitats puguin 

arribar a ser emprenedores. Per això es facilita informació, assessorament 

i  suport al llarg d'un període de temps. Es tracta d'aconseguir que cap 

alumne d'aquests nivells educatius abandoni el centre sense haver assistit 

a una xerrada-taller en la qual es parli amb proximitat i claredat del món 

dels emprenedors i de l'empresa.

Aquests tallers tenen com a objectiu  afavorir  la  motivació i  l'orientació 

emprenedora,  la  formació  i  el  desenvolupament  de  competències 

emprenedores, desmuntar idees errònies del que és una empresa, ajudar 

l'alumnat  a  descobrir  i  identificar  les  seves  capacitats  i  potencialitats 

emprenedores i aconseguir que considerin l'autoocupació com una bona 

opció personal de futur.
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