
 

Busquem la originalitat i la creativitat dels nostres alumnes, 

després de tot un curs de recerca per trobar innovacions a la 

nostra vida quotidiana els nostres genis han prototipat una 

sèrie d’invents.  

1-  Happy Unicorns 

2-  The Elements Z 

3– Wings Squad 

4– Las Supernenas 

5– Olimpiacojos 

6– Bróker 

7– The Hunters Girls 

8– Xipfind 

9– Emotiks  

10– Emprotech 

11– Di Browsers 

12– Els mariners 

13– Original 

14– Rocher’s 
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Lema o eslogan 

de la empresa 

I Exposició 

d’idees 

innovadores 

Grups: 

Votació: cada alumne disposarà d’un vot. El 
guanyador obtindrà un diploma.  

16-  DAPPS 

17– 180 Graus 

18– GIMPSA UP 

19– Vodka Juniors 

20– The Chipy Chops 
Dia: 19 de maig 2017 

Hora: 14:00  

Lloc: Passadís de l’Institut  

Participants: 4t ESO 

Organització: Tutors 4t ESO 



“ El fracàs derrota als perdedors, el fracàs inspira als 

guanyadors” Robert T. Kiyosaki 

“ No crec en les muses… però si arriben que m’exam-

pin treballant” Pablo Picasso 

“No he fracassat, he trobat 10.000 maneres en les 

quals això no funciona” Thomas Edison 

“ Ser emprenedor és viure uns pocs anys de la teva 

vida com ningú vol, de tal forma que pots gaudir de la 

resta de la teva vida com ningú pot” Anonymous 

“ Quan tot sembla anar en contra teva, recorda que 

l’avió pren el vol en contra del vent” Henry Ford 

La societat del coneixement requereix 

persones amb actitud emprenedora, és 

a dir, amb iniciativa, creativitat i capaci-

tat per treballar en equip. El desenvolu-

pament d'aquestes habilitats és essen-

cial per aconseguir una realització perso-

nal satisfactòria, exercir una ciutadania 

activa i disposar d'una bona ocupabilitat. 

Conscients de la importància de fomen-

tar aquestes competències, l’ Institut 

Jaume I ha creat una  iniciativa que com-

pta amb múltiples recursos pedagògics 

amb l'objectiu de: 

- Despertar vocacions emprenedores 

- Promoure la creativitat i la capacitat 

d'iniciativa. 

- Contribuir al creixement personal de 

l'alumnat. 

INSTITUT JAUME I 

Dept. Administració i Economia 

C/ Advocat Gallego S/N 

43840, Salou 

Telèfon: 977 38 47 71 

info@iesjaume1.cat 

 

Emprendre: és començar una obra, un negoci, 

una obstinació, especialmente si tanquen difi-

cultat o perill. 

Emprenedor: és aquella persona que identifica 

una oportunitat i organitza els recursos neces-

saris per engegar-la, el que emprèn amb reso-

lución accions dificultoses.  


