Aquest mes de novembre
s’ha iniciat el projecte Cultura Emprenedora a l’Escola, en què hi participa
l’alumnat de 5è de primària
de l’Escola Quatre Vents.
L'objectiu del projecte és
fomentar la cultura emprenedora i les competències
bàsiques en el cicle superior d'educació primària per
desenvolupar valors, hàbits
i habilitats que capacitin les persones per impulsar projectes professionals i vitals.
Durant el curs, l'alumnat d'una aula crea, gestiona i tanca una cooperativa. Aquest procés comporta constituir l'empresa, escollir el producte, dissenyar la imatge corporativa,
fer difusió i comunicació del projecte, produir i vendre en un mercat local, aportar part

L’Ajuntament de Manlleu
durà a terme diferents mesures de millora i eficiència
energètica a les instal·lacions de la pista de
gel i la ludoteca en aquesta edició del Badanadal.
El nou Pla d’Eficiència
Energètica i Sostenibilitat del municipi dóna
continuïtat a la realització
d’accions en l’àmbit de
l’administració, les empreses i els ciutadans. El personal tècnic de l’Agència Local de l'Energia d'Osona han estudiat el consum de la passada edició del Badanadal. El 2016 es va iniciar una mesura no

dels beneficis a projectes d'interès social i avaluar la feina feta. Totes aquestes tasques
suposen treballar una combinació d'habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions, i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per aconseguir una acció eficaç i que les persones puguin aconseguir el seu ple desenvolupament personal, social i professional.
Per desenvolupar aquest projecte, s’aposta pel cooperativisme com a filosofia empresarial, per ser un model de gestió democràtica, participativa i en el qual la responsabilitat
social és un criteri rector de l'activitat econòmica. En un context creatiu i lúdic, els nens i
nenes desenvolupen capacitats emprenedores mitjançant un aprenentatge transversal i,
al mantenir contacte amb entitats i empreses del territori, l'escola s'integra a l'entorn.
Aquest projecte, que s’inicia per primera vegada a Manlleu, es desenvolupa des de l’any
2011 a diferents municipis de la província. Està impulsat per l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local i la d'Educació de la Diputació de Barcelona, i compta amb la participació de l’Ajuntament de Manlleu i l’Escola Quatre Vents. En futures edicions s’ampliarà
els centres educatius del municipi on es desenvoluparà el projecte

habitual en aquest tipus d’instal·lacions, parar la maquinària refredadora durant la nit
quan les temperatures es mantinguessin per sota dels 10 graus negatius. El resultat és
un estalvi del 25% en el consum elèctric respecte l’any 2015 i un estalvi econòmic de
2.500 euros.
Amb aquestes dades, l’agència recomana mantenir aquesta mesura i proposa la implementació d’altres que contribuiran a una reducció del consum energètic, fent més sostenible aquesta activitat. En aquesta edició del Badanadal es contractarà una potència de
120 KW en lloc dels 218 KW dels últims anys, preveient un estalvi de 1.300 euros. D’altra banda, a la ludoteca i les instal·lacions de la pista de gel destinades a usuaris i activitats, s’instal·laran bombetes tipus led, en lloc de bombetes halògenes, i es minimitzarà
l’horari de consum.
L’aplicació d’aquestes millores suposaran un important estalvi energètic i econòmic en
aquesta edició del Badanadal i permetran que la pista de gel sigui un esdeveniment
més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

El proper 30 de novembre
el Palau Sant Jordi de
Barcelona acollirà la
segona edició de l'iFest.
Sota el lema The Young
Leaders Interaction Fest,
la cita ineludible per al
món de la tecnologia, la
ciència, la innovació i la
disrupció reunirà enguany
més de 6.000 joves i
2.000 docents. Hi assistiran estudiants d'últims
anys de batxillerat, FP, graus universitaris, màsters i doctorats. Des de l’OPE Manlleu
recomanem aquesta proposta, única al nostre territori.

espai per mostrar casos d’èxit que permetin inspirar i encomanar al públic les ganes de
tirar endavant nous projectes innovadors.

L'iFest 2017, comptarà amb 4 activitats diferents: Meet Inspiration. Un espai de ponències i d’actuacions a càrrec de joves protagonistes de l'actualitat de la innovació. Un

Les persones interessades a participar al Ifest poden fer la seva inscripció al web de la
generalitat fins el 13 de novembre: http://bit.ly/2yDnyoM.
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Virtual discovery. Una experiència gamificada i de realitat virtual per conèixer les
últimes tendències en ciència i tecnologia de la mà d’empreses i professionals de Catalunya que donen solucions als reptes més urgents del món.
Workshop per a docents. Formació al professorat per tal que puguin dominar les
eines de Design Thinking i Desing Doing d'Imagine (metodologia Lombard). Un taller
amb un format de Learning by doing liderat per l'emprenedor Xavier Verdaguer i el seu
equip d'Imagine. Els/les docents podran obtenir la certificació en metodologia Lombard.
Dream BIG Challenge. Taller disruptiu en el qual s'hauran de generar solucions
innovadores a 4 reptes plantejats. L'equip de treball estarà dirigit per l'emprenedor i fundador d'Imagine Xavier Verdaguer.

