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GUIA PEDAGÒGICA

Benvingut i benvinguda !

Estàs a la guia de recursos educatius del projecte “Transformant el nostre món; eduquem en 

principis i valors de l’Economia del Bé Comú en Formació Professional”. Liderat per la Funda-

ció Cívica Novessendes i finançat per la Conselleria de Participació, Transparència, Coopera-

ció i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.

Amb aquesta guia, començaràs el camí per introduir els valors de l’EBC i els aspectes de sos-

tenibilitat de triple impacte en la creació de projectes d’empresa de l’alumnat de Formació 

Professional.

Mitjançant aquest procés es vol aconseguir que l’alumnat i el professorat s’inicien en una 

transformació de model econòmic, a través de la reflexió i el pensament crític sobre els valors 

i els aspectes ambientals, socials i econòmics que deuen contemplar les empreses per fer el 

balanç sobre el seu impacte vers el bé comú.

Com a docent, podràs treballar els continguts d’una manera dinàmica, visual i agradable a 

través dels vídeos introductoris, les dinàmiques grupals i els exercicis pràctics de cada unitat. 

Amb aquesta diversitat de recursos aglutinats en l’estructura de cada unitat, cada docent pot 

adaptar-los a les seues necessitats, treballant-los de manera individual o no, ja que la versatili-

tat de la guia, així ho permet.

Els resultats d’aquest treball seran principalment tres:

— Per una banda, tindrem un alumnat format en coneixements i conceptes sobre l’Economia 

del Bé Comú i altres Economies Transformadores, així com els aspectes de la Sostenibilitat 

de Triple Impacte.  

— Per altra banda,  l’alumnat adquirirà capacitats per a cooperar, treballar en equip i aplicar 

els coneixements adquirits al seu projecte, avaluar-lo i establir un pla de millora. 

— Per últim, també es familiaritzarà amb el teixit empresarial sostenible del seu entorn 

coneixent empreses reals (Cartonajes La Plana, Hotel Voramar, Pou de Beca o Cuinatur...), el 

que li motivarà cap a eixa transformació.

Per tant, tindrem a persones formades, sensibilitzades, amb ferramentes i amb la confiança 

per a, entre totes i tots, confiar en el fet que transformar el nostre món, és possible !

INTRODUCCIÓ 11
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Reflexionar sobre el sistema econòmic actual i 
conèixer diferents aportacions des de les anome-
nades economies transformadores

Objectius d’aprenentatgeUnitat Resultat d’aprenentatge

L’alumnat coneix models econòmics 
transformadors (EBC, Economia Circu-
lar, Ecofeminisme...)

Construir estratègies col·laboratives a partir de la 
creativitat individual i col·lectiva i la diversitat en 
valors, que permeten el desenvolupament d'habili-
tats i competències adquirides i promoguen la 
implicació

Treball en grup o col·laboració amb altres 
projectes que comparteix recursos, 
objectius...

Dotar a l’alumnat d'eines per a la planificació 
d'accions per al bé comú i el foment de valors de 
sostenibilitat empresarial

Capacitat per introduir al projecte els 
aprenentatges de les unitats 

Anàlisi sobre ètica en les finances i conèixer alter-
natives a la banca tradicional

Coneix l’APP “Petjada en Armes”

Posada en pràctica els coneixements al projecte 
d’empresa, utilització del programa informàtic per 
a la creació d'empreses amb criteris de sostenibili-
tat i els valors de l’Economia del Bé Comú

Sap introduir les dades del projecte a 
l’APP “Calculadora EBC”

1

2

3

4

5

Els objectius d’aprenentatge del procés, són els següents:

METODOLOGIA
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Amb aquesta guia podreu dur a terme la introducció de l’Educació per al Bé Comú i la sosteni-
bilitat (ambiental, social i econòmica) en els projectes de creació d’empreses de l’alumnat; així 
com mesurar el grau en el que aquests aspectes estan presents als projectes de l’alumnat per 
desenvolupar una idea de negoci a través de l’APP Calculadora EBC.

El procés està dividit en 3 blocs, de 5 unitats d’unes 2 hores cadascuna.
L’estructura de cada unitat és la mateixa: 

— Objectius de la Unitat

— Vídeo d’introducció d’un expert en la matèria, explicant els continguts de cada taller. 

— Dinàmica grupal 

— Exercici pràctic. 

— Recursos per a la unitat

Intro. Sost. ambiental Sost. social Sost. econòmica Calculadora EBC

21 3 4 5 6
Avaluació Projecte òptim

Lògica del procés d’intervenció del projecte

✅

22
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I ) UNITAT 1: 
INTRODUCCIÓ 
A L’ECONOMIA 
DEL BÉ COMÚ 
I A LES 
ECONOMIES 
TRANSFORMADORES

II ) UNITAT 2: 
SOSTENIBILITAT
SOCIAL

V ) UNITAT 5: 
APP-WEB 
“CALCULADORA
 EBC”

III ) UNITAT 3:
SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL 

IV ) UNITAT 4: 
SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA
I FINANCES
ÈTIQUES

http://www.futursostenible.org/es/


1. Objectius de la Unitat:

— Concepte de Sostenibilitat: el model econòmic actual és insostenible

— Els ODS com a guia per al canvi necessari de model 

— Introducció a Economies Transformadores 

— El paper de Administracions Públiques, Empreses i Ciutadania en el canvi

2. Introducció  

Per què les empreses sostenibles aposten pel model de l'Economia del Bé Comú? Mira aquest 
vídeo abans de començar la unitat: https://youtu.be/zknqu6Ly96s

El model econòmic actual genera injustícia, desigualtat i destrucció mediambiental a tots els 
nivells: personal, local, nacional i internacional.
Per aconseguir un canvi realment transformador és necessària la implicació tant d'administra-
cions públiques, com empreses i ciutadania.
Moviments com el de l’Economia del Bé Comú, Economia Social i Solidària, Finances Ètiques, 
Economia Circular, B Corp, ... ja estan desenvolupant ferramentes que ens poden ajudar en 
aquesta transició cap un model econòmic més just.
Els ODS son el marc perfecte per fer una transició ordenada.

3. Dinàmica de grup 

Pluja de idees sobre quines son les ineficiències del model econòmic actual als diferents 
nivells (personal, local, nacional, internacional) i què poden fer els principals actors per can-
viar-lo (administracions públiques, empreses, ciutadania)

4. Exercicis pràctics

— Realitzar la Matriu EBC personal

— Triar una empresa i analitzar quins són els ODS sobre els que té més impacte

5. Recursos 

a. Els ODS, més prop amb l'EBC

UNITAT 1: ECONOMIES TRANSFORMADORES I)
1/3
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https://www.youtube.com/watch?v=EzkVqMYi8sg&list=PLaIBGWGdZAc1-c_d-FH_6iQ0h8mVOcsFc&index=8&ab_channel=Fundaci%C3%B3Novessendes


DINÀMICA GRUPAL DE LA UNITAT 1:
 “ON ESTEM? QUÈ PODEM FER?”

Medi ambient

2. Espanya / Europa

3. Municipi

1. Global

Economia Persones

Descripció/Objectiu de l’activitat

L’objectiu de la dinàmica és que l’alumnat s'adone dels problemes que el model econòmic 
actual està generant a tots els nivells i a la vegada que siguen capaços de proposar accions 
que els diferents actors poden posar en marxa per mitigar-los o revertir-los.

 Durada aproximada

 — 30’-40’

Desenvolupament de l’activitat:

1. Dividir a l’alumnat en grups de 3/4 persones i dibuixar o projectar en la pissarra la següent 
graella:

2. Assignar a cada grup un rol (1. Global, 2. Espanya/Europa, 3. Municipi) i donar-li un grapat de 
papers adhesius.

3. Cada grup té 5’ per pensar en els impactes sobre el medi ambient, l’economia i les persones 
que les ineficiències del model econòmic actual provoquen en el rol assignat (un paper adhe-
siu per impacte)

4. Posada en comú (15’): un representant de cada grup ix a la pissarra, llig els impactes identifi-
cats pel seu grup i ho deixa apegat a la graella.

5. Identifica, segons la Roda del Bé Comú (ANNEX 2), els valors de l’EBC i els ODS amb els 
quals es relaciona cada impacte. Poden ser més d’un ODS i valor de l’EBC per cada impacte.

6. Reflexió grupal (15’) quines accions poden posar en marxa els governs, empreses i ciutada-
nia per revertir o minimitzar els impactes identificats

Materials necessaris

— Pissarra o projector
— Papers adhesius

⏲

I)
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http://www.futursostenible.org/wp-content/uploads/2021/02/Roda-del-Be%CC%81-Comu%CC%81.png


Descripció i objectiu de l’activitat

L’Economia del Bé Comú promou un canvi de model econòmic on les persones i el planeta 
siguen el centre. Per aconseguir-lo posa a disposició d’empreses, associacions, centres edu-
catius, comunitats, municipis i persones clau que ens poden ajudar a millorar el nostre impac-
te en el medi ambient i les persones.

En aquest exercici l’alumnat pot fer un autotest per conèixer quina és la seua aportació al bé 
comú com a persona, així com inspirar-se per millorar el seu impacte.

 Durada aproximada 
 — 10’

Desenvolupament de l’activitat:

1. Descarrega la Matriu Individual del Bé Comú
(també es pot imprimir una còpia per a cada alumne) 

2. Realitzar el test

3. Posada en comú. 
Comentar els resultats obtinguts compartint bones pràctiques de l’alumnat al respecte 

Materials necessaris

— Ordinador per descarregar i treballar l’Excel de la matriu

— Impressora (en cas de fer-ho en paper) 

EXERCICI PRÀCTIC DE LA UNITAT 1: 
MATRIU EBC PERSONAL

⏲
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UNITAT 2: 
SOSTENIBILITAT SOCIAL

1. Objectius de la Unitat: 

— El model d'empresa sostenible i l'Economia del Bé Comú.

— Conéixer les principals qüestions socials i el paper de les empreses en la consecució dels 
      ODS.

— Identificar el propòsit social de la meua empresa a través de la missió, visió i valors.

— L'enfocament a grups d’interés en la gestió empresarial: criteris socials en la cadena de 
     subministrament, les vendes, la gestió del personal o la relació amb la societat.

2. Introducció 

Com introduir la Sostenibilitat Social a les empreses?
Mira aquest vídeo abans de començar la unitat: https://youtu.be/PhZp6WSRGo8  
L'empresa sostenible integra criteris socials de dignitat, justícia, transparència, solidaritat i 
participació en les seues decisions per a garantir unes condicions de treball dignes, un tracte 
just al llarg de la cadena de subministrament, una venda ètica o un diàleg obert amb els seus 
grups d'interés.

3. Dinàmica de grup 

Identificar les necessitats i expectatives dels principals grups d'interés de l'empresa: empre-
ses proveïdores, persones treballadores, clients, la societat local, etc.

4. Exercici pràctic 

Identifica el propòsit social del Grup La Plana navegant en la seua pàgina web i la seua motiva-
ció per a crear la Fundació Cívica Novessendes. https://www.youtube.com/watch?v=rFB-
bRU0SGzM

5. Recursos 

a. Informe del Bé Comú Novessendes http://novessendes.org/wp-content/u-
ploads/2019/10/memoria_novessendes_VAL.pdf 

b. Informe del Bé comú Horta de Rajolar http://novessendes.org/wp-content/u
ploads/2019/09/memoria_horta_VAL.pdf 

c. Pàgina web Grup La Plana https://laplana.com/

d. Propòsit social i origen de la Fundació Novessendes https://www.youtube.com/wat
ch?v=rFBbRU0SGzM 

II)
1/4

p. 12
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https://www.youtube.com/watch?v=rFBbRU0SGzM&ab_channel=GrupoLaPlana
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://novessendes.org/wp-content/uploads/2019/10/memoria_novessendes_VAL.pdf


Descripció/Objectiu de l’activitat

L'objectiu d'aquesta dinàmica és que l'alumnat siga capaç d'identificar quins són els principals 
grups d'interés d'una empresa i com aquesta pot afectar-los de manera positiva i/o negativa-
ment.
 
 Duració aproximada: 

 aproximadament 15 minuts.
 
Desenvolupament de l’activitat: 

1. El professorat projectarà/dibuixarà en la pissarra una taula similar a la proposada en l'apar-
tat següent. 

2. L'alumnat haurà de pensar com l'empresa pot afectar cada grup d'interés proposat.

3. El professorat escriurà cada afecció davall de cada grup d'interés proposat en la taula. 

4. En finalitzar l'activitat es podrà realitzar un exercici d'extrapolació a la realitat de cada projec-
te empresarial proposat per l'alumnat, de tal forma que cada grup siga capaç d'identificar els 
principals grups d'interés i les afeccions més característiques de l'empresa en cadascun d'ells. 

5. Com a exercici addicional es podrà ampliar el llistat dels grups d'interés en funció de les 
característiques de cada projecte. 

Materials necessaris: 

Projectar o dibuixar una taula en la pissarra similar a la proposta. 

DINÀMICA GRUPAL DE LA UNITAT 2: 
IDENTIFICAR NECESSITATS I EXPECTATIVES 
DELS PRINCIPALS GRUPS D'INTERÉS DE L'EMPRESA

EMPRESES 
PROVEIDORES

Impagament (-) Salaris dignes (+) Transparència de 
producte (+)

Col·laboració en accions 
amb la comunitat local (+)

Rendiment econòmic 
beneficiós (+)

Foment de la 
participació 

democràtica entre 
socis/as (+) 

Falta de transparèn-
cia entre socis/as (-)

Causar un mal al 
medi ambient 
immediat (-)

Col·laborar en grups 
de voluntariat local 

(+)

Augmentar els preus 
(-)

Permetre'ls 
codecidir el 
producte (+)

Polítiques de 
conciliació (+)

Garantir la promoció 
interna i la formació 

(+)

No existència de 
canals de comunica-

ció (-)

Preus justos al llarg 
de la cadena de 

subministrament (+)

...
etc

...
etc

...
etc

...
etc

...
etc

PERSONES 
TREBALLADORES

CLIENTELA SOCIETAT LOCAL DIRECCIÓ
DE L’EMPRESA

� ����

⏲
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EXERCICI PRÀCTIC DE LA UNITAT 2: 
PROPÒSIT SOCIAL DE L’EMPRESA “GRUP LA PLANA”

Descripció / Objectiu de l’activitat

El Grup La Plana és un referent dins del sector espanyol de la fabricació d'envasos i embalat-
ges de cartó ondulat i compacte. Aquesta empresa familiar la seu central de la qual es troba a 
Betxí va decidir fa uns anys traçar un pla de sostenibilitat basat en els principis de l’Economia 
del Bé Comú. No obstant això, ja des dels seus orígens, els principis i valors de l'empresa van 
definir el propòsit social d'aquesta. 

Per a conéixer-ho, hauràs de navegar per la seua pàgina web buscant contingut útil i visualitzar 
el seu vídeo sobre l’EBC. També pots descarregar les memòries de sostenibilitat del Grup i de 
la Fundació Cívica Novessendes i Horta del Rajolar. 

 Durada aproximada

 — 20’

Desenvolupament de l’activitat:

1. 10’ El/la docent projectarà el vídeo del grup: https://youtu.be/vFvLz0IE4qM 

2. 10’ Es realitzarà una posada en comú de les conclusions d'aquest. L'objectiu serà entendre 
el propòsit social de l'empresa i la motivació per a la creació de la Fundació Cívica Novessen-
des com a actuació d'acció social. 

3. De manera complementària, l'alumnat podrà ampliar informació entrant en la web de l'em-
presa a la recerca d'accions que permeten evidenciar el propòsit social de l'empresa en relació 
amb els seus grups d'interés. Igualment, podrà descarregar les memòries de sostenibilitat 
EBC.

Materials necessaris

— Ordinador + Projector (per a visualitzar el vídeo)
 

⏲
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Grup la Plana és una empresa local que porta treballant més de 45 anys com a referent en el 
sector embalatge de cartó a Espanya. Al llarg dels anys, el Grup ha anat desenvolupant la seua 
activitat de manera reeixida i ampliant les seues instal·lacions per Espanya, millorant contínua-
ment els seus processos. 

L'origen de l'empresa és familiar i els seus valors són transmesos generació rere generació 
d'acord amb el Protocol Familiar. Aquests valors es fonamenten en la dignitat humana, la justí-
cia social i la sostenibilitat ecològica. 

Per a fer compatible el compliment dels valors amb el desenvolupament de l'empresa, en 2016 
van publicar la seua primera memòria de sostenibilitat basada en els principis de l'Economia 
del Bé Comú, obtenint una puntuació total en matèria de sostenibilitat de 536 punts sobre 
1.000. 

De les dades publicades en la seua memòria EBC es pot dir que el propòsit social de l'empresa 
passa per:

— Millorar l’economia local, especialment la dels pobles on se situa cada instal·lació. Això 
s'aconsegueix mitjançant la contractació de personal local. 

— Fomentar una cadena de subministrament responsable mitjançant la contractació 
d'empreses proveïdores que integren els pincipis de sostenibilitat (veure tema A de la 
memòria EBC).

— Fer de l'empresa un lloc on treballar a gust i on les persones ocupades tinguen possibi-
litat de millorar en un entorn laboral sa (veure tema C). 

— Ser responsables dels seus resultats assumint qualsevol error propi i tractant de fabri-
car un producte de qualitat per als seus clients, (veure tema D).

— Ser motor de canvi promovent la col·laboració entre empreses i donant exemple a 
altres empreses per a afavorir una economia sostenible (veure tema D).

— Col·laborar amb la societat local per exemple, mitjançant la creació de la Fundació 
Novessendes, inicialment empresarial i que després d'un temps, l'empresa va decidir 
regalar a la població de Betxí convertint-se en la Fundació Cívica Novessendes (veure 
tema E i memòria EBC de la Novessendes i Horta del Rajolar).
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UNITAT 3: SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

1. Objectius de la Unitat

— Conéixer els principals problemes ambientals del segle, les seues causes i conseqüències.

— Identificar els aspectes ambientals clau en l'empresa.

— La sostenibilitat ambiental en la gestió empresarial per a garantir el desenvolupament        
     sostenible.

2. Introducció 

Com introduir la Sostenibilitat Ambiental a les empreses?
Mira aquest vídeo abans de començar la unitat: https://youtu.be/PDZt7NB2DPU 
Les empreses que integren els aspectes de sostenibilitat ambiental compatibilitzen el seu des-
envolupament amb la protecció de l'entorn i al mateix temps milloren la seua resiliència en el 
mercat. Incloure processos que afavorisquen l'economia circular, analitzar els impactes 
ambientals o establir una comunicació ambiental transparent són algunes de les qüestions 
clau per a avançar cap a un desenvolupament empresarial sostenible.

3. Dinàmica de grup 

Identifica els potencials impactes ambientals del teu projecte i estableix una alternativa que et 
permeta ser més sostenible des d'un punt de vista ambiental.

4. Exercicis pràctics

— Exercici 1: 

Analitza les polítiques ambientals que estableix el Grup Voramar en el seu web “Voramar 
Sostenible” https://www.voramar.net/voramar-sostenible/  . Visualitza el vídeo https://you-
tu.be/F39DnGApqqo 

— Exercici 2: 

Analitza els criteris per a l'elecció de proveïdors que estableix l'empresa “Cuinatur, Menja-
dors Escolars Sostenibles” en el seu web https://www.cuinatur.com/wp/  i visualitza el 
vídeo https://youtu.be/8izlStzXWU8 

5. Recursos 

a. Vídeo Voramar i l’EBC https://youtu.be/F39DnGApqqo 

b. Cuinatur i l’EBC https://youtu.be/8izlStzXWU8 
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DINÀMICA GRUPAL UNITAT 3: 
ANALITZA ELS IMPACTES AMBIENTALS 
DEL TEU PROJECTE EMPRESARIAL 
Descripció/Objectiu de l'activitat: 

L'objectiu d'aquesta dinàmica és que l'alumnat siga capaç d'identificar els impactes ambien-
tals (positius o negatius) derivats de la seua activitat.

 Durada aproximada: 

 — aproximadament 20 minuts. 

Desenvolupament de l'activitat:

1. El professorat projectarà o dibuixarà en la pissarra una taula similar a la proposta en l'apar-
tat següent. 

2. L'alumnat haurà de pensar quins són els impactes ambientals del seu projecte d'empresa.

3. Una vegada identificats els principals impactes ambientals, s'obrirà un debat per a 
proposar alternatives més sostenibles per als impactes negatius. Açò ho pots fer intercanviant 
els projectes entre dos grups diferents, de manera que l’altre grup aporte accions positives per 
solucionar aquest impacte negatiu. També es pot exposar l’impacte negatiu de cada grup, i 
que la resta de la classe propose accions sostenibles.

4. Materials necessaris: 

Projectar o dibuixar en la pissarra una taula similar a la proposta: 

 

No separació dels residus 
(-)

RESIDUS RECURSOS NATURALS

Establiment de sistemes de 
revaloració de residus 

(+)

Tirar menjar que sobra en el 
restaurant per un mal dimensio-

nament 
(-)

Elevat consum de 
paper en oficines 

(-)

Principals impactes ambientals de la meua activitat empresarial

Compra de materials no 
ecològics 

(+)

Compra de materials de produc-
ció sostenible 

(+)

Consum d'electricitat elevat 
(-)

Mesures d'eficiència energètica 
(+)

Elevat consum de combustibles 
del vehicle d'empresa 

(-)

EMISSIONS

⏲
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Descripció/Objectiu del a activitat

El Grup Voramar està format per diversos restaurants i un hotel situats en la localitat de Benicàs-
sim. Des de 2015 han establit una ferma política de sostenibilitat ambiental que els ha permés 
millorar el seu acompliment ambiental. Les principals actuacions en matèria ambiental han sigut:

— L'establiment  de polítiques de eficiència energètica i l'ús de energies renovables. 

— La reducció completa de l'ús de plàstics d'un sol ús.

— L'establiment  d'una política de compres de sostenibilitat que prioritza productes amb emba-
latge retornable, amb etiqueta ecològica, aliments de proximitat i de temporada per a reduir 
les emissions associades i la compra de productes elaborats a partir de tècniques de 
producció sostenible.

— La formació i educació ambiental de tot el personal en matèria de bones pràctiques ambientals.

— L'establiment  d'un pla de reducció d'emissions  que els obliga a registrar la seua petjada de 
carboni any rere any   i a reduir constantment el seu impacte. 

— La realització d'esdeveniments  sostenibles. 

— La creació de menús de temporada i de proximitat per a reduir l'impacte ambiental en 
restauració. 

— Horta pròpia per a fomentar el producte de temporada. 

 Duració aproximada

 — 20’

Desenvolupament de l'activitat. 

— 5’ El/la docent projectarà el vídeo del grup  https://youtu.be/F39DnGApqqo 

— 5’ Es realitzarà una posada en comú  de les conclusions d'aquest . L'objectiu  serà identificar 
la motivació de l'empresa per a establir les polítiques de sostenibilitat ambiental. 

— 10’ Es visualitzarà l'apartat  de sostenibilitat de la web https://www.voramar.net/ 
     

Materials necessaris

— Ordinador + Projector (per a visualitzar el vídeo)

— Ordinador o mòbil de l'alumnat.  

 

EXERCICI 1 DE LA UNITAT 3: 
ANALITZA LES POLÍTIQUES AMBIENTALS 
QUE ESTABLEIX EL GRUP VORAMAR 

[a]

⏲
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Descripció/Objectiu del a activitat

Cuinatur, Menjadors Escolars Sostenibles és una empresa castellonenca de restauració col·lectiva 
la proposta de valor de la qual resideix en la prestació de menús ecològics en els Menjadors esco-
lars. 
Des de fa uns anys forma part  de l'Economia  del Bé Comú i entre les seues actuacions ambientals 
més destacades està l'elecció  de proveïdors amb criteris de sostenibilitat ambiental.

 Duració aproximada

 — 20’

Desenvolupament de l'activitat

— 5’ El/la docent projectarà el vídeo https://youtu.be/8izlstzxwu8

— 5’ Es realitzarà una posada en comú  de les conclusions d'aquest . L'objectiu  serà identificar 
la motivació de l'empresa per a establir les polítiques de sostenibilitat ambiental. 

— 10’ Es visualitzarà l'apartat  de ”proveïdors” de la web https://www.cuinatur.com/wp/provei-
dors/  i es discutirà sobre  les mesures ambientals establides per a l'elecció  de les empreses 
proveïdores per part de l'empresa. 

Materials necessaris

— Ordinador + Projector (per a visualitzar el vídeo)

— Ordinador o mòbil de l'alumnat.  

 

EXERCICI 2 DE LA UNITAT 3: 
ANALITZA ELS CRITERIS QUE ESTABLEIX 
CUINATUR MENJADORS ESCOLARS SOSTENIBLES 
PER A L'ELECCIÓ DE PROVEÏDORS. 

[b]

⏲
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https://www.youtube.com/watch?v=8izlStzXWU8&ab_channel=Fundaci%C3%B3Novessendes


1. Objectius de la Unitat

— Gestió Ètica dels recursos financers (autofinançament, banca ètica,...)

— Gestió Solidària dels recursos financers (ingressos justos per a tots els grups d'interès, 
perdurabilitat VS. dividends)

— Gestió Mediambiental dels recursos financers (impacte ambiental i social de les inversions)

— Gestió Participativa dels recursos financers (distribució de la propietat, forma jurídica parti-
cipativa)

2. Introducció 

Com introduir la Sostenibilitat Econòmica i les Finances Ètiques a les empreses?
Mira aquest vídeo abans de començar la unitat: https://youtu.be/QYRo2gFP_Ic 
La sostenibilitat econòmica és només una de les tres potes de la sostenibilitat de les empreses 
(junt a l'ambiental i la social).

Sense sostenibilitat econòmica les empreses no poden generar impactes positius. Però els diners 
són un Mitjà i no un Fi. Impacte de les decisions econòmiques i financeres en tots els grups 
d'interès (persones empleades, propietari/es, proveïdors, clients, entorn)

3. Dinàmica de grup 

Analitzar quines inversions del vostre centre educatiu son susceptibles de millora respecte al seu 
impacte ambiental i sobre les persones 

4. Exercicis pràctics

— Càlcul Petjada en armes de l’entitat financera de l’alumnat: https://petjada-en-armes.setemcv.org/ 

— Càlcul del Valor Generat, Distribuït i Retingut del seu projecte o d’una empresa de l’Ibex

5. Recursos 

— Vídeos Campanya “Banca Armada” https://youtube.com/playlist?list=PLaIBGWGdZAc2l-
HmgvyQ2CUnIry7g2KD2X

— Calcula la teua “Petjada en Armes”: https://petjada-en-armes.setemcv.org/ 
 

 

UNITAT 4: 
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I FINANCES ÈTIQUES 
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DINÀMICA GRUPAL UNITAT 4:  
MILLORANT LES INVERSIONS DEL NOSTRE 
CENTRE EDUCATIU 

⏲

Descripció/Objectiu de l’activitat

L’objectiu de la dinàmica és que l’alumnat siga capaç d’identificar actius i inversions de l’escola que 
poden millorar el seu impacte mediambiental i social.

 Durada aproximada

 — 40’-50’

Desenvolupament de l’activitat:

1. 5’. Recordar el concepte d’inversions/actius (edificis, finestres, sistemes de calefacció o A/A, 
maquinària, mobiliari, instal·lacions...)

2. Crear grups de ¾ persones

3. 5’-10’. Cada grup identifica quins elements de l’escola creu que són susceptibles de millora 
mediambiental o per a les persones

4. 25’. Buscar en internet informació sobre els preus aproximats de les inversions a substituir o 
millorar i si existeix alguna subvenció o ajuda pública per finançar-les.
Es pot arreplegar tota la informació en una taula com aquesta:

5. 5’. El/la docent arreplega totes les propostes en un document amb les propostes de l’alumnat i 
el/la delegat/da  ho passa a la direcció del centre.

Materials necessaris

— Ordinador o paper i boli per arreplegar la informació

Subvencions Preu EstimatMillora per a les 
persones

Millora 
Mediambiental

Element
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EXERCICI DE LA UNITAT 4: 
CÀLCUL DE LA “PETJADA EN ARMES” 

⏲

Descripció/Objectiu de l’activitat

Les finances ètiques són aquelles activitats financeres que tenen la voluntat de promoure en 
la societat un impacte social i mediambiental positiu, és per això que només financen a projec-
tes o entitats alienades en aquesta mateixa direcció. Però la majoria d’entitats financeres no 
tenen aquest objectiu i amb els diners dels dipòsits de la banca tradicional s’està finançant al 
sector armamentístic.
 
Amb aquesta activitat l’alumnat podrà conèixer quants diners ha invertit en armes el seu banc.

 Durada aproximada

 — 15’

Desenvolupament de l’activitat:

1. 5’ El/la docent projecta el vídeo ¿Qué es la Banca Armada? De Jordi Calvo  

2. 5’ Cada alumne calcula la petjada en armes de la seua entitat (amb ordinador o amb el 
mòbil) https://petjada-en-armes.setemcv.org/ 

3. 5’ Reflexió al voltant de tot el que fan els bancs amb els nostres diners 

Materials necessaris

— Ordinador + Projector (per visionar el vídeo)

— Ordinador o mòbil de l’alumnat 
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https://petjada-en-armes.setemcv.org/instrucciones_cast/


1. Objectius de la Unitat: 

— Reflexionar sobre qüestions socials i ambientals vinculades a l'empresa

— Vincular objectius de negoci amb objectius socials i ambientals

— Descobrir pràctiques senzilles que es poden implementar en curt termini

2. Introducció 

Vols saber com pots conèixer l'impacte sostenible de la teua empresa?   
Mira aquest vídeo abans de començar la unitat: https://youtu.be/LTie4qDNfyg 

L'APP “Calculadora EBC” és una eina web que permet a qualsevol persona o alumne avaluar 
pràctiques socials i ambientals de la seua organització o idea d’empresa.
El major valor de l'eina són els consells finals i la seua invitació a reflexionar sobre qüestions 
que l'empresa ja fa i vol donar valor, o que pot fer, i encara no s'havia plantejat.

3. Dinàmica de grup 

La classe es divideix en dues parts:

1. L’alumnat explica breument el seu projecte i les qüestions socials i ambientals que 
tenen en compte

2. Realització conjunta del qüestionari de l’APP mentre es projecta; mentre el docent expli-
ca cada pregunta i donant exemples de bones pràctiques.

4. Exercici pràctic

Realitzar un pla de millora basat en els consells de l'informe final i les idees que han anat ano-
tant els estudiants mentre realitzaven el formulari.

5. Recursos 

a. Autodiagnòstic de mesurament de la sostenibilitat en les organitzacions desenvolupat 
per la Càtedra d'Economia del Bé Comú

b. Goodbalancer: La solució simple i digital per a la sostenibilitat en l'empresa. Amb l'ajuda 
de l'Economia del Bé Comú.

UNITAT 5: 
APP-WEB “CALCULADORA EBC” 
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DINÀMICA GRUPAL DE LA UNITAT 5: 
CALCULA LA SOSTENIBILITAT 
DEL TEU PROJECTE D’EMPRESA 

Descripció/Objectiu de l’activitat. 

1. Reflexió sobre els impactes que tenen les empreses en la societat i medi ambient

2. Comprendre els aspectes socials i ambientals explicats en mòduls anteriors.

3. Comprendre la vinculació entre el negoci i els aspectes ambientals i socials.

4. Descobrir les pràctiques que l'empresa ja pretenia fer o bé podria fer fàcilment

 Durada aproximada. 

 — Tota la sessió

Desenvolupament de l’activitat:

1. Presentació de 5-10 projectes d'alumnes. Cada alumne presenta breument la seua empre-
sa i comenta les qüestions socials i ambientals principals de la seua activitat. Aquesta part 
té una duració màxima de 20 minutos si la classe dura 2 hores. Tenint en compte aquesta 
duració, es regula la participació dels estudiants en aquesta primera part.

2.  Realització del qüestionari projectant-se. Cada alumne realitza el qüestionari mentre el 
docent el projecta en la paret. Mentre es va contestant a les preguntes, l’alumnat pot   
reflexionar sobre les posibles millores que li evoquen la pregunta que s’està treballant i ano-
tar-se-les per introduir-les posteriorment.

3.  Mentre es realitza el qüestionari, en els apartats de l’ANNEX 1, comentem cada pregunta per 
a convidar a la reflexió dels estudiants.

⏲
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EXERCICI DE LA UNITAT 5: 
DESENVOLUPANT EL “PLA DE MILLORA”

Descripció/Objectiu de l’activitat. 

Realitzar un pla de millora basat en els consells de l'informe final i les idees que han anat 
anotant els estudiants mentre realitzaven el formulari.

Desenvolupament de l’activitat:

El pla de millora pot tindre el format que consideres oportú però almenys hauria de contin-
dre la següent informació:

Acció   Descripció 

Consell de millora Descripció breu de la millora a implementar.

Calendari   Data d'inici i data fi de la implementació. Això pot complementar-se  
                                    amb un diagrama de Gantt.

Recursos  Recursos necessaris per a implementar la mesura (tant monetaris 
                                     com d'un altre tipus)

Responsable  Explicar quina persona de l'equip es fa càrrec que la implementació es 
                                    duga a terme.

Aspecte social Aspecte social al qual va dirigit explicant les millores esperades.

Aspecte ambiental  Aspecte ambiental al qual va dirigit explicant les millores esperades.

Et recomanem que agafes cada “aspecte de millora” i reflexiones sobre aquest emplenant 
la taula en la columna de “descripció”.

Una vegada realitzat el pla de millora, l'estudiant haurà de tornar a realitzar l'autoavaluació 
per a comprovar el nou resultat.
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Per avaluar l’aprenentatge de l’alumnat s’ha de mesurar el grau en el qual aquest ha introduït 
els aspectes esmentats a les unitats al seu projecte d’idea de negoci.

Com?       amb l’informe que s’obté de l’APP “Calculadora EBC”

Aquest informe consta de 4 parts:

— El primer que s’obté és una puntuació en els diversos grups d’interés, la qual es compara 
amb la mitja dels projectes introduïts prèviament per altres alumnes. 

— També s’indica els valors de l’Economia del Bé Comú 

— els ODS que treballa l’alumnat. 

— I per últim, es fan unes propostes de millora. Aquestes són el més important, ja que 
serveixen a l’alumnat per reflexionar i buscar alternatives per construir noves propostes 
per continuar caminant cap a la sostenibilitat i el Bé Comú amb la seua idea de negoci.

Per tant, per avaluar el procés, les recomanacions que proposem són:

1ª Que l’alumnat realitze una interpretació i reflexione sobre les propostes de millora que li ha 
eixit a l’introduir les dades a l’APP, desenvolupant una reflexió de com implementaria les 
propostes esmentades basant-se en el contingut vist als tallers.

2ª Si a més de fer aquesta reflexió, l’alumnat també pot anar fent els canvis que prèviament ha 
pensat, anar introduint-los al projecte i introduir de nou les dades a l’APP Calculadora EBC. I 
comparar amb la puntuació anterior (a través de l’exercici pràctic de la unitat 5). 

Aquest procés d’avaluació es pot realitzar tantes voltes com es desitge fins que el projecte 
estiga amb la puntuació desitjada.

AVALUACIÓ 44
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Volem agrair de nou a totes les persones que col·laboren contínuament amb nosaltres, espe-
cialment a l’equip de l’Associació Valenciana per al foment de l’Economia del Bé Comú i també 
a totes i tots els components dels centres educatius que han fet el possible per introduir el 
projecte a l’aula. També a la resta d’entitats del sector, administracions, ajuntaments i empre-
ses de la xarxa.

A la web http://www.futursostenible.org/  podreu trobar tota l’actualitat sobre els projectes 
d’Economia del Bé Comú als centres educatius: recursos, notícies, informació general... 
A continuació, vos deixem els recursos editats fins a la data des de Novessendes, perquè 
pugueu fer ús d’ells. Aquests estan a l’apartat “RECURSOS” de la web Futur Sostenible. Hi han 
infografies, materials didàctics i audiovisuals.

1. El primer és “L’espiral del Bé Comú” http://www.futursostenible.org/pedagogiaebc/   
Aquest recurs interactiu serveix per tindre una primera aproximació a la creació de projectes 
d'emprenedoria social i sostenible a través de l'EBC.

2. Per complementar aquest procés, disposeu de la guia del professorat i de l’alumnat dirigida 
a l’ESO i Batxiller: En aquesta teniu recursos, dinàmiques, baralles i jocs per treballar diversos 
conceptes.

  

3. Per últim, ací teniu el canal de YouTube de Novessendes: En les llistes de reproducció "Em-
prenedoria Social Juvenil" estan els vídeos de projectes de l'alumnat de 4º d'ESO, i en la de 
"Futur Sostenible" la resta de vídeos relacionats amb els conceptes d'Economia del Bé Comú i 
els ODS.  https://www.youtube.com/c/NovessendesFundaci%C3%B3/playlists

MÉS RECURSOS 55
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1 Pregunta �
Nom del projecte � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu el nom del projecte o empresa. Si no ho heu decidit, escriviu alguna cosa que recordeu.

2 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

3 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

4 Pregunta �
Objectiu general i/o descripció del projecte emprenedoria � �
☞Comentaris per part del docent
Descriu els objectius que us proposeu aconseguir amb l'emprenedoria

5 Pregunta �
Quin és el teu sector? � �
☞Comentaris per part del docent
El sector pots definir-lo col·loquialment o si prefereixes pots utilitzar el *CNAE o l'IAE. L'IAE el necessi-
taràs en donar-te d'alta en Hisenda.

6 Pregunta �
És un producte o servei? � �
☞Comentaris per part del docent
Si veneu tant productes com serveis, seleccioneu el que estimeu que us donarà més ingressos.

7 Pregunta �
Nombre de persones ocupades � �
☞Comentaris per part del docent
Escriviu les persones que heu considerat en el pla econòmic - financer per als pròxims 3 anys. En un 
futur creixereu i sereu més però, ara com ara, anoteu l'estimat en el pla.

8 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de proveïdors? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.

ANNEXOS / ANNEX 1: PREGUNTES I REFLEXIONS 
DE L’APP “CALCULADORA EBC” (FET �) 66 ☞Comentaris per part del docent

Escoltar els teus proveïdors és clau no sols per una qüestió ètica. Darrere dels proveïdors hi ha perso-
nes i hem d'escoltar-les. Però és que a més la qualitat del teu servei o producte no sols depén del que 
tu faces, sinó del producte o servei que t'aporten els teus proveïdors. Així, cuidar als teus proveïdors, 
escoltar les seues preocupacions i buscar solucions que siguen satisfactòries per a totes dues parts 
és clau per al teu negoci.

9 Pregunta �
Has previst treballar amb proveïdors locals? � �
� Descripció
En aquest cas entenem per local qualsevol empresa que tinga la seua seu social a Espanya
☞Comentaris per part del docent
No considerem local al Carrefour del costat de casa perquè la major part del valor afegit es va al seu 
país (en aquest cas França). Ens importa aquesta pregunta perquè tindre proveïdors locals implica que 
part de la riquesa que tu generes amb el teu negoci la redistribuiràs (via pague als teus proveïdors) en 
empreses i persones que es troben en la teua localitat/país. Societats amb nivells de renda distributius 
tenen millor qualitat de vida. Així mateix disminuïm l'impacte ambiental del transport (encara que depe-
nent del producte o servei pot ser poc rellevant)

10 Pregunta �
Quin percentatge dels teus proveïdors correspon amb proveïdors de baix impacte ambiental? � �
� Descripció
Proveïdors de baix impacte ambiental són per exemple aquells que utilitzen energies renovables, 
productes reciclats, vehicles elèctrics, etc.
☞Comentaris per part del docent
Un proveïdor de baix impacte ambiental és aquell que utilitza productes o serveis que respecten el 
medi ambient. Poden ser energies renovables, productes amb matèries reciclades, fàcils de reciclar, 
etc.
Aquest és un tema també vinculat al negoci: tant els consumidors com els inversors (auge de la inver-
sió ESG/impacte) i els reguladors (ex. taxonomia europea) estan exigint pràctiques respectuoses amb 
el medi ambient.

11 Pregunta �
Quin termini de pagament utilitzaràs amb els teus proveïdors? (dies) � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera el termini de pagament a proveïdors perquè té implicacions en la 
tresoreria. Una empresa pot ser viable des del punt de vista dels resultats, però tindre problemes de 
caixa.
Existeix sempre la temptació de pagar tard als proveïdors per a així estalviar-se possibles problemes 
de caixa. No obstant això, ningú volem que ens paguen tard. Ací hi ha una tensió que hem de reconéixer 
entre els meus interessos i els dels proveïdors. L'ideal és resoldre escoltant les seues necessitats i les 
teues. Recorda que la qualitat que et proveeixen els teus proveïdors és clau per al teu negoci. Si els 
ofegues amb terminis de pagament llargs, es veurà ressentit també el teu negoci.

12 Pregunta �
Quina forma jurídica té la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera la forma jurídica perquè les empreses necessiten “llicència” per a 

operar. Les formes jurídiques tenen implicacions en diferents aspectes: per exemple el repartiment de 
beneficis o la participació dels treballadors.

13 Pregunta �
La teua forma jurídica promou la participació de les persones ocupades? � �
� Descripció
Hi ha determinades formes jurídiques que impliquen que els treballadors tinguen veu i vot en les deci-
sions (per exemple les cooperatives)
☞Comentaris per part del docent

14 Pregunta �
Quin tipus d'organigrama preveus en la teua organització? � �
� Descripció
Una organització matricial és una estructura de treball en la qual els membres de l'equip depenen de 
diversos líders. En aquesta mena d'organització, els membres de l'equip (ja siguen externs o interns) 
informen un gerent de projecte, així com al líder del departament.
☞Comentaris per part del docent
La motivació dels treballadors depén en gran manera de la seua autonomia, capacitat de decisió en el 
seu treball i involucració en el projecte. La seua motivació i benestar no sols és una qüestió ètica. La 
teua empresa depén d'això. En les organitzacions horitzontals i matricials augmenta l'autonomia i 
motivació dels empleats però també has de tindre en compte que les necessitats de comunicació 
entre els membres de l'equip són majors. Reservar 15 minuts de reunió diària o una hora de reunió 
setmanal és clau per a l'èxit en aquesta mena d'organitzacions.

15 Pregunta �
Quin percentatge de dones hi ha en els promotors de l'empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Els problemes de bretxa salarial venen marcats en gran manera pel que coneixem “sostre de cristall”. 
No sol haver-hi empreses que paguen menys a dones per fer el mateix treball que un home. La bretxa 
s'explica més per altres motius com que les dones no arriben a obtindre llocs directius o tenen jorna-
des de treball a temps parcial (per a cuidar a xiquets o majors)

16 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments d'empleats? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions personals periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Com ja hem comentat, les persones ocupades són la part més important d'una empresa. Els teus 
productes i serveis depenen d'elles. Repetim que no és només una qüestió d'ètica. No considerar els 
seus suggeriments, anhels, perspectives, etc. és una pèrdua de valor gegant per a la teua empresa.

17 Pregunta �
Tindràs en compte criteris d'igualtat a l'hora de contractar persones? � �
☞Comentaris per part del docent
La societat en general té biaixos a l'hora de valorar els treballs d'homes i dones. Les persones solem 
pensar que nosaltres no tenim biaixos i que sempre són “uns altres” els que discriminen. Però si 
realment ens preocupa estar menysvalorant a dones enfront d'homes, hem de prendre mesures per a 

evitar els biaixos que també pot ser que es troben en nosaltres. Una altra vegada, això no és només una 
qüestió d'ètica, podem no estar triant a la persona adequada per al lloc que oferim.

18 Pregunta �
Planteges mesures de conciliació tipus teletreballe, flexibilitat horària, etc.? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes mesures són molt valorades per les persones i com hem comentat prèviament, les persones 
ocupades són realment importants.
Hi ha mesures de molt de cost: per exemple posar guarderies, quan en realitat les persones solen 
preferir tindre flexibilitat per a poder portar als seus fills a la guarderia que vulguen. Pensar les mesures 
ateses les preferències de les persones ocupades és probable que arribe a solucions que siguen bones 
tant per als empleats com per a l'empresa. Així que escoltar els seus suggeriments és molt important. 
El teletreball i horari flexible solen ser solucions que afavoreixen tant a l'empresa com als empleats 
(sempre que siga possible perquè hi ha llocs de treball que requereixen ser presents)

19 Pregunta �
Què tens pensat fer amb les hores extres? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquest és un tema que ara ja no té escapatòria. La regulació és clara: les hores extres o es recuperen 
o es paguen.

20 Pregunta �
Quin és el menor salari que has considerat en el pla? � �
☞Comentaris per part del docent
El salari ha de cobrir les necessitats dels empleats i les seues famílies. Pensa en el cost de vida en la 
teua localitat i cobreix-lo. A més has de tindre en compte el  salari mínim o el salari mínim del conveni 
que t'aplique.

21 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de clients? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus clients novament és necessari per a tindre un comportament ètic amb ells. Al seu 
torn, escoltar els teus clients és bàsic per a saber si estàs satisfent les seues necessitats, si has 
d'adaptar els teus productes o serveis, i per a avançar-te a demandes futures

22 Pregunta �
Els teus productes o serveis van dirigits a... � �
☞Comentaris per part del docent
Ens interessa plantejar-nos què estem oferint. Si és una mica de luxe pot ser que siga millor utilitzar els 
nostres recursos per a resoldre reptes actuals que té la societat o el medi ambient.

23 Pregunta �
El teu model de negoci en relació als ODS � �
� Descripció
Ací pots trobar els ODS   

☞Comentaris per part del docent
Les Nacions Unides van fer una crida amb els ODS a totes les organitzacions ja siguen públiques, priva-
des o de la societat civil. Els ODM estaven molt centrats en els estats i la continuació, amb els ODS, va 
presentar diversos aprenentatges. Un d'ells era que hem d'involucrar-nos les empreses en la consecu-
ció dels objectius. Un altre aprenentatge era que els ODM només s'enfocaven als països del sud global, 
i que era necessari remarcar que els ODS eren rellevants per a tots els països. Les empreses hem de 
fer la nostra part.

24 Pregunta �
La informació que acompanya al teu producte o servei compleix amb la legislació i és honesta i veraç? � �
☞Comentaris per part del docent
El *greenwashing és un fenomen que ocorre en excés quan les informacions de les empreses mostren 
les seues pràctiques com a sostenibles quan en realitat no ho són. Això està generant molta descon-
fiança en els consumidors. Tindre una publicitat honesta recupera la confiança dels teus clients.

25 Pregunta �
Tens preus diferents per a grups vulnerables? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes pràctiques es refereixen a si tens preus diferents per exemple per a col·lectius en risc d'exclu-
sió. Això és el que es fa per exemple amb el bo social per a electricitat o amb el consum d'aigua. Si eres 
una empresa que dona servei a altres empreses podries tindre per exemple preus diferents per a 
empreses de nova creació o ONGs.

26 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres físiques per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres físiques es refereixen a obstacles que poden impedir a persones amb mobilitat reduïda 
accedir al teu producte,servei,botiga, etc.
☞Comentaris per part del docent
Mobilitat reduïda també és una persona amb un carret de bebé o una persona major. Pensar en aques-
tes persones no sols busca una qüestió ètica si no que et pot obrir nous mercats.

27 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres cognitives per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres cognitives es refereixen a persones amb síndrome de Down, TEA, etc.
Pregunta
Com tens previst finançar les teues inversions inicials? 
☞Comentaris per part del docent
El finançament que adoptes tindrà diferents implicacions. No és el mateix fer una campanya de micro-
mecenatge que tindre un préstec bancari. El micromecenatge de productes està tenint molt èxit perquè 
et permet validar si el teu producte és acceptat pel mercat, a més de finançar-te.

28 Pregunta �
Quin ús es preveu donar als beneficis? � �
☞Comentaris per part del docent
El repartiment de beneficis és una qüestió molt rellevant en una organització. És un tema que heu de 
parlar els socis prèviament perquè hi ha persones que prefereixen reinvertir, unes altres repartir, unes 

altres guardar com a reserva, etc. Cuidar les relacions entre socis és clau. Idealment els beneficis 
haurien de servir perquè l'empresa seguira avant i així continuar generant impacte positiu.

29 Pregunta �
Quins criteris has tingut en compte en la selecció d'inversions? � �
☞Comentaris per part del docent
Quasi tot pla d'empresa té unes inversions a realitzar. Aquestes inversions haurien de tindre en compte 
qüestions socials i ambientals per una qüestió ètica però també perquè la regulació estan posant-se 
més estricta, d'aquí ve que isquen les iniciatives de les taxonomia social i ambiental d'Europa.

30 Pregunta �
Amb quines entitats bancàries has pensat treballar? � � 
Consulta https://petjada-en-armes.setemcv.org/instrucciones_cast/ 
☞Comentaris per part del docent
Tota empresa necessita una entitat bancària per a operar. El sector financer té un paper molt important 
en la transformació a un món millor perquè decideix, en gran part, quines empreses reben finançament. 
On “deixe” els diners la teua empresa influeix en aqueixa decisió.

31 Pregunta �
Has identificat els impactes ambientals de la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Tal com està evolucionant la consciència de les persones, inversors i l'augment de la regulació, és molt 
important que comences a identificar els impactes ambientals de la teua activitat

32 Pregunta �
Tens un pla per a reduir els impactes detectats? � �
☞Comentaris per part del docent
Una vegada identificats els impactes, hem de buscar maneres per a reduir-los sempre sent pragmàtics 
i entenc el nivell de maduresa de l'empresa. No tot es pot canviar de la nit al dia. Però sense un pla, el 
més probable és que es demore en el temps.

33 Pregunta �
Comunicaràs als teus grups d'interés de manera que entenguen els impactes ambientals? � �
En el món de l'empresa el que no es comunica no existeix.

34 Pregunta �
Comptes amb polítiques d'Acció Social? � �
☞Comentaris per part del docent
Les empreses madures solen fer un pas més i tindre polítiques de col·laboració amb la comunitat en la 
qual treballen, mostrant així el seu compromís i buscant que la seua riquesa es reparteix.

p.28



66
1 Pregunta �
Nom del projecte � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu el nom del projecte o empresa. Si no ho heu decidit, escriviu alguna cosa que recordeu.

2 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

3 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

4 Pregunta �
Objectiu general i/o descripció del projecte emprenedoria � �
☞Comentaris per part del docent
Descriu els objectius que us proposeu aconseguir amb l'emprenedoria

5 Pregunta �
Quin és el teu sector? � �
☞Comentaris per part del docent
El sector pots definir-lo col·loquialment o si prefereixes pots utilitzar el *CNAE o l'IAE. L'IAE el necessi-
taràs en donar-te d'alta en Hisenda.

6 Pregunta �
És un producte o servei? � �
☞Comentaris per part del docent
Si veneu tant productes com serveis, seleccioneu el que estimeu que us donarà més ingressos.

7 Pregunta �
Nombre de persones ocupades � �
☞Comentaris per part del docent
Escriviu les persones que heu considerat en el pla econòmic - financer per als pròxims 3 anys. En un 
futur creixereu i sereu més però, ara com ara, anoteu l'estimat en el pla.

8 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de proveïdors? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.

☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus proveïdors és clau no sols per una qüestió ètica. Darrere dels proveïdors hi ha perso-
nes i hem d'escoltar-les. Però és que a més la qualitat del teu servei o producte no sols depén del que 
tu faces, sinó del producte o servei que t'aporten els teus proveïdors. Així, cuidar als teus proveïdors, 
escoltar les seues preocupacions i buscar solucions que siguen satisfactòries per a totes dues parts 
és clau per al teu negoci.

9 Pregunta �
Has previst treballar amb proveïdors locals? � �
� Descripció
En aquest cas entenem per local qualsevol empresa que tinga la seua seu social a Espanya
☞Comentaris per part del docent
No considerem local al Carrefour del costat de casa perquè la major part del valor afegit es va al seu 
país (en aquest cas França). Ens importa aquesta pregunta perquè tindre proveïdors locals implica que 
part de la riquesa que tu generes amb el teu negoci la redistribuiràs (via pague als teus proveïdors) en 
empreses i persones que es troben en la teua localitat/país. Societats amb nivells de renda distributius 
tenen millor qualitat de vida. Així mateix disminuïm l'impacte ambiental del transport (encara que depe-
nent del producte o servei pot ser poc rellevant)

10 Pregunta �
Quin percentatge dels teus proveïdors correspon amb proveïdors de baix impacte ambiental? � �
� Descripció
Proveïdors de baix impacte ambiental són per exemple aquells que utilitzen energies renovables, 
productes reciclats, vehicles elèctrics, etc.
☞Comentaris per part del docent
Un proveïdor de baix impacte ambiental és aquell que utilitza productes o serveis que respecten el 
medi ambient. Poden ser energies renovables, productes amb matèries reciclades, fàcils de reciclar, 
etc.
Aquest és un tema també vinculat al negoci: tant els consumidors com els inversors (auge de la inver-
sió ESG/impacte) i els reguladors (ex. taxonomia europea) estan exigint pràctiques respectuoses amb 
el medi ambient.

11 Pregunta �
Quin termini de pagament utilitzaràs amb els teus proveïdors? (dies) � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera el termini de pagament a proveïdors perquè té implicacions en la 
tresoreria. Una empresa pot ser viable des del punt de vista dels resultats, però tindre problemes de 
caixa.
Existeix sempre la temptació de pagar tard als proveïdors per a així estalviar-se possibles problemes 
de caixa. No obstant això, ningú volem que ens paguen tard. Ací hi ha una tensió que hem de reconéixer 
entre els meus interessos i els dels proveïdors. L'ideal és resoldre escoltant les seues necessitats i les 
teues. Recorda que la qualitat que et proveeixen els teus proveïdors és clau per al teu negoci. Si els 
ofegues amb terminis de pagament llargs, es veurà ressentit també el teu negoci.

12 Pregunta �
Quina forma jurídica té la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera la forma jurídica perquè les empreses necessiten “llicència” per a 

operar. Les formes jurídiques tenen implicacions en diferents aspectes: per exemple el repartiment de 
beneficis o la participació dels treballadors.

13 Pregunta �
La teua forma jurídica promou la participació de les persones ocupades? � �
� Descripció
Hi ha determinades formes jurídiques que impliquen que els treballadors tinguen veu i vot en les deci-
sions (per exemple les cooperatives)
☞Comentaris per part del docent

14 Pregunta �
Quin tipus d'organigrama preveus en la teua organització? � �
� Descripció
Una organització matricial és una estructura de treball en la qual els membres de l'equip depenen de 
diversos líders. En aquesta mena d'organització, els membres de l'equip (ja siguen externs o interns) 
informen un gerent de projecte, així com al líder del departament.
☞Comentaris per part del docent
La motivació dels treballadors depén en gran manera de la seua autonomia, capacitat de decisió en el 
seu treball i involucració en el projecte. La seua motivació i benestar no sols és una qüestió ètica. La 
teua empresa depén d'això. En les organitzacions horitzontals i matricials augmenta l'autonomia i 
motivació dels empleats però també has de tindre en compte que les necessitats de comunicació 
entre els membres de l'equip són majors. Reservar 15 minuts de reunió diària o una hora de reunió 
setmanal és clau per a l'èxit en aquesta mena d'organitzacions.

15 Pregunta �
Quin percentatge de dones hi ha en els promotors de l'empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Els problemes de bretxa salarial venen marcats en gran manera pel que coneixem “sostre de cristall”. 
No sol haver-hi empreses que paguen menys a dones per fer el mateix treball que un home. La bretxa 
s'explica més per altres motius com que les dones no arriben a obtindre llocs directius o tenen jorna-
des de treball a temps parcial (per a cuidar a xiquets o majors)

16 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments d'empleats? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions personals periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Com ja hem comentat, les persones ocupades són la part més important d'una empresa. Els teus 
productes i serveis depenen d'elles. Repetim que no és només una qüestió d'ètica. No considerar els 
seus suggeriments, anhels, perspectives, etc. és una pèrdua de valor gegant per a la teua empresa.

17 Pregunta �
Tindràs en compte criteris d'igualtat a l'hora de contractar persones? � �
☞Comentaris per part del docent
La societat en general té biaixos a l'hora de valorar els treballs d'homes i dones. Les persones solem 
pensar que nosaltres no tenim biaixos i que sempre són “uns altres” els que discriminen. Però si 
realment ens preocupa estar menysvalorant a dones enfront d'homes, hem de prendre mesures per a 

evitar els biaixos que també pot ser que es troben en nosaltres. Una altra vegada, això no és només una 
qüestió d'ètica, podem no estar triant a la persona adequada per al lloc que oferim.

18 Pregunta �
Planteges mesures de conciliació tipus teletreballe, flexibilitat horària, etc.? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes mesures són molt valorades per les persones i com hem comentat prèviament, les persones 
ocupades són realment importants.
Hi ha mesures de molt de cost: per exemple posar guarderies, quan en realitat les persones solen 
preferir tindre flexibilitat per a poder portar als seus fills a la guarderia que vulguen. Pensar les mesures 
ateses les preferències de les persones ocupades és probable que arribe a solucions que siguen bones 
tant per als empleats com per a l'empresa. Així que escoltar els seus suggeriments és molt important. 
El teletreball i horari flexible solen ser solucions que afavoreixen tant a l'empresa com als empleats 
(sempre que siga possible perquè hi ha llocs de treball que requereixen ser presents)

19 Pregunta �
Què tens pensat fer amb les hores extres? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquest és un tema que ara ja no té escapatòria. La regulació és clara: les hores extres o es recuperen 
o es paguen.

20 Pregunta �
Quin és el menor salari que has considerat en el pla? � �
☞Comentaris per part del docent
El salari ha de cobrir les necessitats dels empleats i les seues famílies. Pensa en el cost de vida en la 
teua localitat i cobreix-lo. A més has de tindre en compte el  salari mínim o el salari mínim del conveni 
que t'aplique.

21 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de clients? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus clients novament és necessari per a tindre un comportament ètic amb ells. Al seu 
torn, escoltar els teus clients és bàsic per a saber si estàs satisfent les seues necessitats, si has 
d'adaptar els teus productes o serveis, i per a avançar-te a demandes futures

22 Pregunta �
Els teus productes o serveis van dirigits a... � �
☞Comentaris per part del docent
Ens interessa plantejar-nos què estem oferint. Si és una mica de luxe pot ser que siga millor utilitzar els 
nostres recursos per a resoldre reptes actuals que té la societat o el medi ambient.

23 Pregunta �
El teu model de negoci en relació als ODS � �
� Descripció
Ací pots trobar els ODS   

☞Comentaris per part del docent
Les Nacions Unides van fer una crida amb els ODS a totes les organitzacions ja siguen públiques, priva-
des o de la societat civil. Els ODM estaven molt centrats en els estats i la continuació, amb els ODS, va 
presentar diversos aprenentatges. Un d'ells era que hem d'involucrar-nos les empreses en la consecu-
ció dels objectius. Un altre aprenentatge era que els ODM només s'enfocaven als països del sud global, 
i que era necessari remarcar que els ODS eren rellevants per a tots els països. Les empreses hem de 
fer la nostra part.

24 Pregunta �
La informació que acompanya al teu producte o servei compleix amb la legislació i és honesta i veraç? � �
☞Comentaris per part del docent
El *greenwashing és un fenomen que ocorre en excés quan les informacions de les empreses mostren 
les seues pràctiques com a sostenibles quan en realitat no ho són. Això està generant molta descon-
fiança en els consumidors. Tindre una publicitat honesta recupera la confiança dels teus clients.

25 Pregunta �
Tens preus diferents per a grups vulnerables? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes pràctiques es refereixen a si tens preus diferents per exemple per a col·lectius en risc d'exclu-
sió. Això és el que es fa per exemple amb el bo social per a electricitat o amb el consum d'aigua. Si eres 
una empresa que dona servei a altres empreses podries tindre per exemple preus diferents per a 
empreses de nova creació o ONGs.

26 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres físiques per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres físiques es refereixen a obstacles que poden impedir a persones amb mobilitat reduïda 
accedir al teu producte,servei,botiga, etc.
☞Comentaris per part del docent
Mobilitat reduïda també és una persona amb un carret de bebé o una persona major. Pensar en aques-
tes persones no sols busca una qüestió ètica si no que et pot obrir nous mercats.

27 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres cognitives per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres cognitives es refereixen a persones amb síndrome de Down, TEA, etc.
Pregunta
Com tens previst finançar les teues inversions inicials? 
☞Comentaris per part del docent
El finançament que adoptes tindrà diferents implicacions. No és el mateix fer una campanya de micro-
mecenatge que tindre un préstec bancari. El micromecenatge de productes està tenint molt èxit perquè 
et permet validar si el teu producte és acceptat pel mercat, a més de finançar-te.

28 Pregunta �
Quin ús es preveu donar als beneficis? � �
☞Comentaris per part del docent
El repartiment de beneficis és una qüestió molt rellevant en una organització. És un tema que heu de 
parlar els socis prèviament perquè hi ha persones que prefereixen reinvertir, unes altres repartir, unes 

altres guardar com a reserva, etc. Cuidar les relacions entre socis és clau. Idealment els beneficis 
haurien de servir perquè l'empresa seguira avant i així continuar generant impacte positiu.

29 Pregunta �
Quins criteris has tingut en compte en la selecció d'inversions? � �
☞Comentaris per part del docent
Quasi tot pla d'empresa té unes inversions a realitzar. Aquestes inversions haurien de tindre en compte 
qüestions socials i ambientals per una qüestió ètica però també perquè la regulació estan posant-se 
més estricta, d'aquí ve que isquen les iniciatives de les taxonomia social i ambiental d'Europa.

30 Pregunta �
Amb quines entitats bancàries has pensat treballar? � � 
Consulta https://petjada-en-armes.setemcv.org/instrucciones_cast/ 
☞Comentaris per part del docent
Tota empresa necessita una entitat bancària per a operar. El sector financer té un paper molt important 
en la transformació a un món millor perquè decideix, en gran part, quines empreses reben finançament. 
On “deixe” els diners la teua empresa influeix en aqueixa decisió.

31 Pregunta �
Has identificat els impactes ambientals de la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Tal com està evolucionant la consciència de les persones, inversors i l'augment de la regulació, és molt 
important que comences a identificar els impactes ambientals de la teua activitat

32 Pregunta �
Tens un pla per a reduir els impactes detectats? � �
☞Comentaris per part del docent
Una vegada identificats els impactes, hem de buscar maneres per a reduir-los sempre sent pragmàtics 
i entenc el nivell de maduresa de l'empresa. No tot es pot canviar de la nit al dia. Però sense un pla, el 
més probable és que es demore en el temps.

33 Pregunta �
Comunicaràs als teus grups d'interés de manera que entenguen els impactes ambientals? � �
En el món de l'empresa el que no es comunica no existeix.

34 Pregunta �
Comptes amb polítiques d'Acció Social? � �
☞Comentaris per part del docent
Les empreses madures solen fer un pas més i tindre polítiques de col·laboració amb la comunitat en la 
qual treballen, mostrant així el seu compromís i buscant que la seua riquesa es reparteix.

p. 29



1 Pregunta �
Nom del projecte � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu el nom del projecte o empresa. Si no ho heu decidit, escriviu alguna cosa que recordeu.

2 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

3 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

4 Pregunta �
Objectiu general i/o descripció del projecte emprenedoria � �
☞Comentaris per part del docent
Descriu els objectius que us proposeu aconseguir amb l'emprenedoria

5 Pregunta �
Quin és el teu sector? � �
☞Comentaris per part del docent
El sector pots definir-lo col·loquialment o si prefereixes pots utilitzar el *CNAE o l'IAE. L'IAE el necessi-
taràs en donar-te d'alta en Hisenda.

6 Pregunta �
És un producte o servei? � �
☞Comentaris per part del docent
Si veneu tant productes com serveis, seleccioneu el que estimeu que us donarà més ingressos.

7 Pregunta �
Nombre de persones ocupades � �
☞Comentaris per part del docent
Escriviu les persones que heu considerat en el pla econòmic - financer per als pròxims 3 anys. En un 
futur creixereu i sereu més però, ara com ara, anoteu l'estimat en el pla.

8 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de proveïdors? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
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☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus proveïdors és clau no sols per una qüestió ètica. Darrere dels proveïdors hi ha perso-
nes i hem d'escoltar-les. Però és que a més la qualitat del teu servei o producte no sols depén del que 
tu faces, sinó del producte o servei que t'aporten els teus proveïdors. Així, cuidar als teus proveïdors, 
escoltar les seues preocupacions i buscar solucions que siguen satisfactòries per a totes dues parts 
és clau per al teu negoci.

9 Pregunta �
Has previst treballar amb proveïdors locals? � �
� Descripció
En aquest cas entenem per local qualsevol empresa que tinga la seua seu social a Espanya
☞Comentaris per part del docent
No considerem local al Carrefour del costat de casa perquè la major part del valor afegit es va al seu 
país (en aquest cas França). Ens importa aquesta pregunta perquè tindre proveïdors locals implica que 
part de la riquesa que tu generes amb el teu negoci la redistribuiràs (via pague als teus proveïdors) en 
empreses i persones que es troben en la teua localitat/país. Societats amb nivells de renda distributius 
tenen millor qualitat de vida. Així mateix disminuïm l'impacte ambiental del transport (encara que depe-
nent del producte o servei pot ser poc rellevant)

10 Pregunta �
Quin percentatge dels teus proveïdors correspon amb proveïdors de baix impacte ambiental? � �
� Descripció
Proveïdors de baix impacte ambiental són per exemple aquells que utilitzen energies renovables, 
productes reciclats, vehicles elèctrics, etc.
☞Comentaris per part del docent
Un proveïdor de baix impacte ambiental és aquell que utilitza productes o serveis que respecten el 
medi ambient. Poden ser energies renovables, productes amb matèries reciclades, fàcils de reciclar, 
etc.
Aquest és un tema també vinculat al negoci: tant els consumidors com els inversors (auge de la inver-
sió ESG/impacte) i els reguladors (ex. taxonomia europea) estan exigint pràctiques respectuoses amb 
el medi ambient.

11 Pregunta �
Quin termini de pagament utilitzaràs amb els teus proveïdors? (dies) � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera el termini de pagament a proveïdors perquè té implicacions en la 
tresoreria. Una empresa pot ser viable des del punt de vista dels resultats, però tindre problemes de 
caixa.
Existeix sempre la temptació de pagar tard als proveïdors per a així estalviar-se possibles problemes 
de caixa. No obstant això, ningú volem que ens paguen tard. Ací hi ha una tensió que hem de reconéixer 
entre els meus interessos i els dels proveïdors. L'ideal és resoldre escoltant les seues necessitats i les 
teues. Recorda que la qualitat que et proveeixen els teus proveïdors és clau per al teu negoci. Si els 
ofegues amb terminis de pagament llargs, es veurà ressentit també el teu negoci.

12 Pregunta �
Quina forma jurídica té la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera la forma jurídica perquè les empreses necessiten “llicència” per a 

operar. Les formes jurídiques tenen implicacions en diferents aspectes: per exemple el repartiment de 
beneficis o la participació dels treballadors.

13 Pregunta �
La teua forma jurídica promou la participació de les persones ocupades? � �
� Descripció
Hi ha determinades formes jurídiques que impliquen que els treballadors tinguen veu i vot en les deci-
sions (per exemple les cooperatives)
☞Comentaris per part del docent

14 Pregunta �
Quin tipus d'organigrama preveus en la teua organització? � �
� Descripció
Una organització matricial és una estructura de treball en la qual els membres de l'equip depenen de 
diversos líders. En aquesta mena d'organització, els membres de l'equip (ja siguen externs o interns) 
informen un gerent de projecte, així com al líder del departament.
☞Comentaris per part del docent
La motivació dels treballadors depén en gran manera de la seua autonomia, capacitat de decisió en el 
seu treball i involucració en el projecte. La seua motivació i benestar no sols és una qüestió ètica. La 
teua empresa depén d'això. En les organitzacions horitzontals i matricials augmenta l'autonomia i 
motivació dels empleats però també has de tindre en compte que les necessitats de comunicació 
entre els membres de l'equip són majors. Reservar 15 minuts de reunió diària o una hora de reunió 
setmanal és clau per a l'èxit en aquesta mena d'organitzacions.

15 Pregunta �
Quin percentatge de dones hi ha en els promotors de l'empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Els problemes de bretxa salarial venen marcats en gran manera pel que coneixem “sostre de cristall”. 
No sol haver-hi empreses que paguen menys a dones per fer el mateix treball que un home. La bretxa 
s'explica més per altres motius com que les dones no arriben a obtindre llocs directius o tenen jorna-
des de treball a temps parcial (per a cuidar a xiquets o majors)

16 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments d'empleats? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions personals periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Com ja hem comentat, les persones ocupades són la part més important d'una empresa. Els teus 
productes i serveis depenen d'elles. Repetim que no és només una qüestió d'ètica. No considerar els 
seus suggeriments, anhels, perspectives, etc. és una pèrdua de valor gegant per a la teua empresa.

17 Pregunta �
Tindràs en compte criteris d'igualtat a l'hora de contractar persones? � �
☞Comentaris per part del docent
La societat en general té biaixos a l'hora de valorar els treballs d'homes i dones. Les persones solem 
pensar que nosaltres no tenim biaixos i que sempre són “uns altres” els que discriminen. Però si 
realment ens preocupa estar menysvalorant a dones enfront d'homes, hem de prendre mesures per a 

evitar els biaixos que també pot ser que es troben en nosaltres. Una altra vegada, això no és només una 
qüestió d'ètica, podem no estar triant a la persona adequada per al lloc que oferim.

18 Pregunta �
Planteges mesures de conciliació tipus teletreballe, flexibilitat horària, etc.? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes mesures són molt valorades per les persones i com hem comentat prèviament, les persones 
ocupades són realment importants.
Hi ha mesures de molt de cost: per exemple posar guarderies, quan en realitat les persones solen 
preferir tindre flexibilitat per a poder portar als seus fills a la guarderia que vulguen. Pensar les mesures 
ateses les preferències de les persones ocupades és probable que arribe a solucions que siguen bones 
tant per als empleats com per a l'empresa. Així que escoltar els seus suggeriments és molt important. 
El teletreball i horari flexible solen ser solucions que afavoreixen tant a l'empresa com als empleats 
(sempre que siga possible perquè hi ha llocs de treball que requereixen ser presents)

19 Pregunta �
Què tens pensat fer amb les hores extres? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquest és un tema que ara ja no té escapatòria. La regulació és clara: les hores extres o es recuperen 
o es paguen.

20 Pregunta �
Quin és el menor salari que has considerat en el pla? � �
☞Comentaris per part del docent
El salari ha de cobrir les necessitats dels empleats i les seues famílies. Pensa en el cost de vida en la 
teua localitat i cobreix-lo. A més has de tindre en compte el  salari mínim o el salari mínim del conveni 
que t'aplique.

21 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de clients? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus clients novament és necessari per a tindre un comportament ètic amb ells. Al seu 
torn, escoltar els teus clients és bàsic per a saber si estàs satisfent les seues necessitats, si has 
d'adaptar els teus productes o serveis, i per a avançar-te a demandes futures

22 Pregunta �
Els teus productes o serveis van dirigits a... � �
☞Comentaris per part del docent
Ens interessa plantejar-nos què estem oferint. Si és una mica de luxe pot ser que siga millor utilitzar els 
nostres recursos per a resoldre reptes actuals que té la societat o el medi ambient.

23 Pregunta �
El teu model de negoci en relació als ODS � �
� Descripció
Ací pots trobar els ODS   

☞Comentaris per part del docent
Les Nacions Unides van fer una crida amb els ODS a totes les organitzacions ja siguen públiques, priva-
des o de la societat civil. Els ODM estaven molt centrats en els estats i la continuació, amb els ODS, va 
presentar diversos aprenentatges. Un d'ells era que hem d'involucrar-nos les empreses en la consecu-
ció dels objectius. Un altre aprenentatge era que els ODM només s'enfocaven als països del sud global, 
i que era necessari remarcar que els ODS eren rellevants per a tots els països. Les empreses hem de 
fer la nostra part.

24 Pregunta �
La informació que acompanya al teu producte o servei compleix amb la legislació i és honesta i veraç? � �
☞Comentaris per part del docent
El *greenwashing és un fenomen que ocorre en excés quan les informacions de les empreses mostren 
les seues pràctiques com a sostenibles quan en realitat no ho són. Això està generant molta descon-
fiança en els consumidors. Tindre una publicitat honesta recupera la confiança dels teus clients.

25 Pregunta �
Tens preus diferents per a grups vulnerables? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes pràctiques es refereixen a si tens preus diferents per exemple per a col·lectius en risc d'exclu-
sió. Això és el que es fa per exemple amb el bo social per a electricitat o amb el consum d'aigua. Si eres 
una empresa que dona servei a altres empreses podries tindre per exemple preus diferents per a 
empreses de nova creació o ONGs.

26 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres físiques per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres físiques es refereixen a obstacles que poden impedir a persones amb mobilitat reduïda 
accedir al teu producte,servei,botiga, etc.
☞Comentaris per part del docent
Mobilitat reduïda també és una persona amb un carret de bebé o una persona major. Pensar en aques-
tes persones no sols busca una qüestió ètica si no que et pot obrir nous mercats.

27 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres cognitives per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres cognitives es refereixen a persones amb síndrome de Down, TEA, etc.
Pregunta
Com tens previst finançar les teues inversions inicials? 
☞Comentaris per part del docent
El finançament que adoptes tindrà diferents implicacions. No és el mateix fer una campanya de micro-
mecenatge que tindre un préstec bancari. El micromecenatge de productes està tenint molt èxit perquè 
et permet validar si el teu producte és acceptat pel mercat, a més de finançar-te.

28 Pregunta �
Quin ús es preveu donar als beneficis? � �
☞Comentaris per part del docent
El repartiment de beneficis és una qüestió molt rellevant en una organització. És un tema que heu de 
parlar els socis prèviament perquè hi ha persones que prefereixen reinvertir, unes altres repartir, unes 

altres guardar com a reserva, etc. Cuidar les relacions entre socis és clau. Idealment els beneficis 
haurien de servir perquè l'empresa seguira avant i així continuar generant impacte positiu.

29 Pregunta �
Quins criteris has tingut en compte en la selecció d'inversions? � �
☞Comentaris per part del docent
Quasi tot pla d'empresa té unes inversions a realitzar. Aquestes inversions haurien de tindre en compte 
qüestions socials i ambientals per una qüestió ètica però també perquè la regulació estan posant-se 
més estricta, d'aquí ve que isquen les iniciatives de les taxonomia social i ambiental d'Europa.

30 Pregunta �
Amb quines entitats bancàries has pensat treballar? � � 
Consulta https://petjada-en-armes.setemcv.org/instrucciones_cast/ 
☞Comentaris per part del docent
Tota empresa necessita una entitat bancària per a operar. El sector financer té un paper molt important 
en la transformació a un món millor perquè decideix, en gran part, quines empreses reben finançament. 
On “deixe” els diners la teua empresa influeix en aqueixa decisió.

31 Pregunta �
Has identificat els impactes ambientals de la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Tal com està evolucionant la consciència de les persones, inversors i l'augment de la regulació, és molt 
important que comences a identificar els impactes ambientals de la teua activitat

32 Pregunta �
Tens un pla per a reduir els impactes detectats? � �
☞Comentaris per part del docent
Una vegada identificats els impactes, hem de buscar maneres per a reduir-los sempre sent pragmàtics 
i entenc el nivell de maduresa de l'empresa. No tot es pot canviar de la nit al dia. Però sense un pla, el 
més probable és que es demore en el temps.

33 Pregunta �
Comunicaràs als teus grups d'interés de manera que entenguen els impactes ambientals? � �
En el món de l'empresa el que no es comunica no existeix.

34 Pregunta �
Comptes amb polítiques d'Acció Social? � �
☞Comentaris per part del docent
Les empreses madures solen fer un pas més i tindre polítiques de col·laboració amb la comunitat en la 
qual treballen, mostrant així el seu compromís i buscant que la seua riquesa es reparteix.
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1 Pregunta �
Nom del projecte � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu el nom del projecte o empresa. Si no ho heu decidit, escriviu alguna cosa que recordeu.

2 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

3 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

4 Pregunta �
Objectiu general i/o descripció del projecte emprenedoria � �
☞Comentaris per part del docent
Descriu els objectius que us proposeu aconseguir amb l'emprenedoria

5 Pregunta �
Quin és el teu sector? � �
☞Comentaris per part del docent
El sector pots definir-lo col·loquialment o si prefereixes pots utilitzar el *CNAE o l'IAE. L'IAE el necessi-
taràs en donar-te d'alta en Hisenda.

6 Pregunta �
És un producte o servei? � �
☞Comentaris per part del docent
Si veneu tant productes com serveis, seleccioneu el que estimeu que us donarà més ingressos.

7 Pregunta �
Nombre de persones ocupades � �
☞Comentaris per part del docent
Escriviu les persones que heu considerat en el pla econòmic - financer per als pròxims 3 anys. En un 
futur creixereu i sereu més però, ara com ara, anoteu l'estimat en el pla.

8 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de proveïdors? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
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☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus proveïdors és clau no sols per una qüestió ètica. Darrere dels proveïdors hi ha perso-
nes i hem d'escoltar-les. Però és que a més la qualitat del teu servei o producte no sols depén del que 
tu faces, sinó del producte o servei que t'aporten els teus proveïdors. Així, cuidar als teus proveïdors, 
escoltar les seues preocupacions i buscar solucions que siguen satisfactòries per a totes dues parts 
és clau per al teu negoci.

9 Pregunta �
Has previst treballar amb proveïdors locals? � �
� Descripció
En aquest cas entenem per local qualsevol empresa que tinga la seua seu social a Espanya
☞Comentaris per part del docent
No considerem local al Carrefour del costat de casa perquè la major part del valor afegit es va al seu 
país (en aquest cas França). Ens importa aquesta pregunta perquè tindre proveïdors locals implica que 
part de la riquesa que tu generes amb el teu negoci la redistribuiràs (via pague als teus proveïdors) en 
empreses i persones que es troben en la teua localitat/país. Societats amb nivells de renda distributius 
tenen millor qualitat de vida. Així mateix disminuïm l'impacte ambiental del transport (encara que depe-
nent del producte o servei pot ser poc rellevant)

10 Pregunta �
Quin percentatge dels teus proveïdors correspon amb proveïdors de baix impacte ambiental? � �
� Descripció
Proveïdors de baix impacte ambiental són per exemple aquells que utilitzen energies renovables, 
productes reciclats, vehicles elèctrics, etc.
☞Comentaris per part del docent
Un proveïdor de baix impacte ambiental és aquell que utilitza productes o serveis que respecten el 
medi ambient. Poden ser energies renovables, productes amb matèries reciclades, fàcils de reciclar, 
etc.
Aquest és un tema també vinculat al negoci: tant els consumidors com els inversors (auge de la inver-
sió ESG/impacte) i els reguladors (ex. taxonomia europea) estan exigint pràctiques respectuoses amb 
el medi ambient.

11 Pregunta �
Quin termini de pagament utilitzaràs amb els teus proveïdors? (dies) � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera el termini de pagament a proveïdors perquè té implicacions en la 
tresoreria. Una empresa pot ser viable des del punt de vista dels resultats, però tindre problemes de 
caixa.
Existeix sempre la temptació de pagar tard als proveïdors per a així estalviar-se possibles problemes 
de caixa. No obstant això, ningú volem que ens paguen tard. Ací hi ha una tensió que hem de reconéixer 
entre els meus interessos i els dels proveïdors. L'ideal és resoldre escoltant les seues necessitats i les 
teues. Recorda que la qualitat que et proveeixen els teus proveïdors és clau per al teu negoci. Si els 
ofegues amb terminis de pagament llargs, es veurà ressentit també el teu negoci.

12 Pregunta �
Quina forma jurídica té la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera la forma jurídica perquè les empreses necessiten “llicència” per a 

operar. Les formes jurídiques tenen implicacions en diferents aspectes: per exemple el repartiment de 
beneficis o la participació dels treballadors.

13 Pregunta �
La teua forma jurídica promou la participació de les persones ocupades? � �
� Descripció
Hi ha determinades formes jurídiques que impliquen que els treballadors tinguen veu i vot en les deci-
sions (per exemple les cooperatives)
☞Comentaris per part del docent

14 Pregunta �
Quin tipus d'organigrama preveus en la teua organització? � �
� Descripció
Una organització matricial és una estructura de treball en la qual els membres de l'equip depenen de 
diversos líders. En aquesta mena d'organització, els membres de l'equip (ja siguen externs o interns) 
informen un gerent de projecte, així com al líder del departament.
☞Comentaris per part del docent
La motivació dels treballadors depén en gran manera de la seua autonomia, capacitat de decisió en el 
seu treball i involucració en el projecte. La seua motivació i benestar no sols és una qüestió ètica. La 
teua empresa depén d'això. En les organitzacions horitzontals i matricials augmenta l'autonomia i 
motivació dels empleats però també has de tindre en compte que les necessitats de comunicació 
entre els membres de l'equip són majors. Reservar 15 minuts de reunió diària o una hora de reunió 
setmanal és clau per a l'èxit en aquesta mena d'organitzacions.

15 Pregunta �
Quin percentatge de dones hi ha en els promotors de l'empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Els problemes de bretxa salarial venen marcats en gran manera pel que coneixem “sostre de cristall”. 
No sol haver-hi empreses que paguen menys a dones per fer el mateix treball que un home. La bretxa 
s'explica més per altres motius com que les dones no arriben a obtindre llocs directius o tenen jorna-
des de treball a temps parcial (per a cuidar a xiquets o majors)

16 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments d'empleats? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions personals periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Com ja hem comentat, les persones ocupades són la part més important d'una empresa. Els teus 
productes i serveis depenen d'elles. Repetim que no és només una qüestió d'ètica. No considerar els 
seus suggeriments, anhels, perspectives, etc. és una pèrdua de valor gegant per a la teua empresa.

17 Pregunta �
Tindràs en compte criteris d'igualtat a l'hora de contractar persones? � �
☞Comentaris per part del docent
La societat en general té biaixos a l'hora de valorar els treballs d'homes i dones. Les persones solem 
pensar que nosaltres no tenim biaixos i que sempre són “uns altres” els que discriminen. Però si 
realment ens preocupa estar menysvalorant a dones enfront d'homes, hem de prendre mesures per a 

evitar els biaixos que també pot ser que es troben en nosaltres. Una altra vegada, això no és només una 
qüestió d'ètica, podem no estar triant a la persona adequada per al lloc que oferim.

18 Pregunta �
Planteges mesures de conciliació tipus teletreballe, flexibilitat horària, etc.? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes mesures són molt valorades per les persones i com hem comentat prèviament, les persones 
ocupades són realment importants.
Hi ha mesures de molt de cost: per exemple posar guarderies, quan en realitat les persones solen 
preferir tindre flexibilitat per a poder portar als seus fills a la guarderia que vulguen. Pensar les mesures 
ateses les preferències de les persones ocupades és probable que arribe a solucions que siguen bones 
tant per als empleats com per a l'empresa. Així que escoltar els seus suggeriments és molt important. 
El teletreball i horari flexible solen ser solucions que afavoreixen tant a l'empresa com als empleats 
(sempre que siga possible perquè hi ha llocs de treball que requereixen ser presents)

19 Pregunta �
Què tens pensat fer amb les hores extres? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquest és un tema que ara ja no té escapatòria. La regulació és clara: les hores extres o es recuperen 
o es paguen.

20 Pregunta �
Quin és el menor salari que has considerat en el pla? � �
☞Comentaris per part del docent
El salari ha de cobrir les necessitats dels empleats i les seues famílies. Pensa en el cost de vida en la 
teua localitat i cobreix-lo. A més has de tindre en compte el  salari mínim o el salari mínim del conveni 
que t'aplique.

21 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de clients? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus clients novament és necessari per a tindre un comportament ètic amb ells. Al seu 
torn, escoltar els teus clients és bàsic per a saber si estàs satisfent les seues necessitats, si has 
d'adaptar els teus productes o serveis, i per a avançar-te a demandes futures

22 Pregunta �
Els teus productes o serveis van dirigits a... � �
☞Comentaris per part del docent
Ens interessa plantejar-nos què estem oferint. Si és una mica de luxe pot ser que siga millor utilitzar els 
nostres recursos per a resoldre reptes actuals que té la societat o el medi ambient.

23 Pregunta �
El teu model de negoci en relació als ODS � �
� Descripció
Ací pots trobar els ODS   

☞Comentaris per part del docent
Les Nacions Unides van fer una crida amb els ODS a totes les organitzacions ja siguen públiques, priva-
des o de la societat civil. Els ODM estaven molt centrats en els estats i la continuació, amb els ODS, va 
presentar diversos aprenentatges. Un d'ells era que hem d'involucrar-nos les empreses en la consecu-
ció dels objectius. Un altre aprenentatge era que els ODM només s'enfocaven als països del sud global, 
i que era necessari remarcar que els ODS eren rellevants per a tots els països. Les empreses hem de 
fer la nostra part.

24 Pregunta �
La informació que acompanya al teu producte o servei compleix amb la legislació i és honesta i veraç? � �
☞Comentaris per part del docent
El *greenwashing és un fenomen que ocorre en excés quan les informacions de les empreses mostren 
les seues pràctiques com a sostenibles quan en realitat no ho són. Això està generant molta descon-
fiança en els consumidors. Tindre una publicitat honesta recupera la confiança dels teus clients.

25 Pregunta �
Tens preus diferents per a grups vulnerables? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes pràctiques es refereixen a si tens preus diferents per exemple per a col·lectius en risc d'exclu-
sió. Això és el que es fa per exemple amb el bo social per a electricitat o amb el consum d'aigua. Si eres 
una empresa que dona servei a altres empreses podries tindre per exemple preus diferents per a 
empreses de nova creació o ONGs.

26 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres físiques per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres físiques es refereixen a obstacles que poden impedir a persones amb mobilitat reduïda 
accedir al teu producte,servei,botiga, etc.
☞Comentaris per part del docent
Mobilitat reduïda també és una persona amb un carret de bebé o una persona major. Pensar en aques-
tes persones no sols busca una qüestió ètica si no que et pot obrir nous mercats.

27 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres cognitives per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres cognitives es refereixen a persones amb síndrome de Down, TEA, etc.
Pregunta
Com tens previst finançar les teues inversions inicials? 
☞Comentaris per part del docent
El finançament que adoptes tindrà diferents implicacions. No és el mateix fer una campanya de micro-
mecenatge que tindre un préstec bancari. El micromecenatge de productes està tenint molt èxit perquè 
et permet validar si el teu producte és acceptat pel mercat, a més de finançar-te.

28 Pregunta �
Quin ús es preveu donar als beneficis? � �
☞Comentaris per part del docent
El repartiment de beneficis és una qüestió molt rellevant en una organització. És un tema que heu de 
parlar els socis prèviament perquè hi ha persones que prefereixen reinvertir, unes altres repartir, unes 

altres guardar com a reserva, etc. Cuidar les relacions entre socis és clau. Idealment els beneficis 
haurien de servir perquè l'empresa seguira avant i així continuar generant impacte positiu.

29 Pregunta �
Quins criteris has tingut en compte en la selecció d'inversions? � �
☞Comentaris per part del docent
Quasi tot pla d'empresa té unes inversions a realitzar. Aquestes inversions haurien de tindre en compte 
qüestions socials i ambientals per una qüestió ètica però també perquè la regulació estan posant-se 
més estricta, d'aquí ve que isquen les iniciatives de les taxonomia social i ambiental d'Europa.

30 Pregunta �
Amb quines entitats bancàries has pensat treballar? � � 
Consulta https://petjada-en-armes.setemcv.org/instrucciones_cast/ 
☞Comentaris per part del docent
Tota empresa necessita una entitat bancària per a operar. El sector financer té un paper molt important 
en la transformació a un món millor perquè decideix, en gran part, quines empreses reben finançament. 
On “deixe” els diners la teua empresa influeix en aqueixa decisió.

31 Pregunta �
Has identificat els impactes ambientals de la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Tal com està evolucionant la consciència de les persones, inversors i l'augment de la regulació, és molt 
important que comences a identificar els impactes ambientals de la teua activitat

32 Pregunta �
Tens un pla per a reduir els impactes detectats? � �
☞Comentaris per part del docent
Una vegada identificats els impactes, hem de buscar maneres per a reduir-los sempre sent pragmàtics 
i entenc el nivell de maduresa de l'empresa. No tot es pot canviar de la nit al dia. Però sense un pla, el 
més probable és que es demore en el temps.

33 Pregunta �
Comunicaràs als teus grups d'interés de manera que entenguen els impactes ambientals? � �
En el món de l'empresa el que no es comunica no existeix.

34 Pregunta �
Comptes amb polítiques d'Acció Social? � �
☞Comentaris per part del docent
Les empreses madures solen fer un pas més i tindre polítiques de col·laboració amb la comunitat en la 
qual treballen, mostrant així el seu compromís i buscant que la seua riquesa es reparteix.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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1 Pregunta �
Nom del projecte � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu el nom del projecte o empresa. Si no ho heu decidit, escriviu alguna cosa que recordeu.

2 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

3 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

4 Pregunta �
Objectiu general i/o descripció del projecte emprenedoria � �
☞Comentaris per part del docent
Descriu els objectius que us proposeu aconseguir amb l'emprenedoria

5 Pregunta �
Quin és el teu sector? � �
☞Comentaris per part del docent
El sector pots definir-lo col·loquialment o si prefereixes pots utilitzar el *CNAE o l'IAE. L'IAE el necessi-
taràs en donar-te d'alta en Hisenda.

6 Pregunta �
És un producte o servei? � �
☞Comentaris per part del docent
Si veneu tant productes com serveis, seleccioneu el que estimeu que us donarà més ingressos.

7 Pregunta �
Nombre de persones ocupades � �
☞Comentaris per part del docent
Escriviu les persones que heu considerat en el pla econòmic - financer per als pròxims 3 anys. En un 
futur creixereu i sereu més però, ara com ara, anoteu l'estimat en el pla.

8 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de proveïdors? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
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☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus proveïdors és clau no sols per una qüestió ètica. Darrere dels proveïdors hi ha perso-
nes i hem d'escoltar-les. Però és que a més la qualitat del teu servei o producte no sols depén del que 
tu faces, sinó del producte o servei que t'aporten els teus proveïdors. Així, cuidar als teus proveïdors, 
escoltar les seues preocupacions i buscar solucions que siguen satisfactòries per a totes dues parts 
és clau per al teu negoci.

9 Pregunta �
Has previst treballar amb proveïdors locals? � �
� Descripció
En aquest cas entenem per local qualsevol empresa que tinga la seua seu social a Espanya
☞Comentaris per part del docent
No considerem local al Carrefour del costat de casa perquè la major part del valor afegit es va al seu 
país (en aquest cas França). Ens importa aquesta pregunta perquè tindre proveïdors locals implica que 
part de la riquesa que tu generes amb el teu negoci la redistribuiràs (via pague als teus proveïdors) en 
empreses i persones que es troben en la teua localitat/país. Societats amb nivells de renda distributius 
tenen millor qualitat de vida. Així mateix disminuïm l'impacte ambiental del transport (encara que depe-
nent del producte o servei pot ser poc rellevant)

10 Pregunta �
Quin percentatge dels teus proveïdors correspon amb proveïdors de baix impacte ambiental? � �
� Descripció
Proveïdors de baix impacte ambiental són per exemple aquells que utilitzen energies renovables, 
productes reciclats, vehicles elèctrics, etc.
☞Comentaris per part del docent
Un proveïdor de baix impacte ambiental és aquell que utilitza productes o serveis que respecten el 
medi ambient. Poden ser energies renovables, productes amb matèries reciclades, fàcils de reciclar, 
etc.
Aquest és un tema també vinculat al negoci: tant els consumidors com els inversors (auge de la inver-
sió ESG/impacte) i els reguladors (ex. taxonomia europea) estan exigint pràctiques respectuoses amb 
el medi ambient.

11 Pregunta �
Quin termini de pagament utilitzaràs amb els teus proveïdors? (dies) � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera el termini de pagament a proveïdors perquè té implicacions en la 
tresoreria. Una empresa pot ser viable des del punt de vista dels resultats, però tindre problemes de 
caixa.
Existeix sempre la temptació de pagar tard als proveïdors per a així estalviar-se possibles problemes 
de caixa. No obstant això, ningú volem que ens paguen tard. Ací hi ha una tensió que hem de reconéixer 
entre els meus interessos i els dels proveïdors. L'ideal és resoldre escoltant les seues necessitats i les 
teues. Recorda que la qualitat que et proveeixen els teus proveïdors és clau per al teu negoci. Si els 
ofegues amb terminis de pagament llargs, es veurà ressentit també el teu negoci.

12 Pregunta �
Quina forma jurídica té la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera la forma jurídica perquè les empreses necessiten “llicència” per a 

operar. Les formes jurídiques tenen implicacions en diferents aspectes: per exemple el repartiment de 
beneficis o la participació dels treballadors.

13 Pregunta �
La teua forma jurídica promou la participació de les persones ocupades? � �
� Descripció
Hi ha determinades formes jurídiques que impliquen que els treballadors tinguen veu i vot en les deci-
sions (per exemple les cooperatives)
☞Comentaris per part del docent

14 Pregunta �
Quin tipus d'organigrama preveus en la teua organització? � �
� Descripció
Una organització matricial és una estructura de treball en la qual els membres de l'equip depenen de 
diversos líders. En aquesta mena d'organització, els membres de l'equip (ja siguen externs o interns) 
informen un gerent de projecte, així com al líder del departament.
☞Comentaris per part del docent
La motivació dels treballadors depén en gran manera de la seua autonomia, capacitat de decisió en el 
seu treball i involucració en el projecte. La seua motivació i benestar no sols és una qüestió ètica. La 
teua empresa depén d'això. En les organitzacions horitzontals i matricials augmenta l'autonomia i 
motivació dels empleats però també has de tindre en compte que les necessitats de comunicació 
entre els membres de l'equip són majors. Reservar 15 minuts de reunió diària o una hora de reunió 
setmanal és clau per a l'èxit en aquesta mena d'organitzacions.

15 Pregunta �
Quin percentatge de dones hi ha en els promotors de l'empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Els problemes de bretxa salarial venen marcats en gran manera pel que coneixem “sostre de cristall”. 
No sol haver-hi empreses que paguen menys a dones per fer el mateix treball que un home. La bretxa 
s'explica més per altres motius com que les dones no arriben a obtindre llocs directius o tenen jorna-
des de treball a temps parcial (per a cuidar a xiquets o majors)

16 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments d'empleats? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions personals periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Com ja hem comentat, les persones ocupades són la part més important d'una empresa. Els teus 
productes i serveis depenen d'elles. Repetim que no és només una qüestió d'ètica. No considerar els 
seus suggeriments, anhels, perspectives, etc. és una pèrdua de valor gegant per a la teua empresa.

17 Pregunta �
Tindràs en compte criteris d'igualtat a l'hora de contractar persones? � �
☞Comentaris per part del docent
La societat en general té biaixos a l'hora de valorar els treballs d'homes i dones. Les persones solem 
pensar que nosaltres no tenim biaixos i que sempre són “uns altres” els que discriminen. Però si 
realment ens preocupa estar menysvalorant a dones enfront d'homes, hem de prendre mesures per a 

evitar els biaixos que també pot ser que es troben en nosaltres. Una altra vegada, això no és només una 
qüestió d'ètica, podem no estar triant a la persona adequada per al lloc que oferim.

18 Pregunta �
Planteges mesures de conciliació tipus teletreballe, flexibilitat horària, etc.? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes mesures són molt valorades per les persones i com hem comentat prèviament, les persones 
ocupades són realment importants.
Hi ha mesures de molt de cost: per exemple posar guarderies, quan en realitat les persones solen 
preferir tindre flexibilitat per a poder portar als seus fills a la guarderia que vulguen. Pensar les mesures 
ateses les preferències de les persones ocupades és probable que arribe a solucions que siguen bones 
tant per als empleats com per a l'empresa. Així que escoltar els seus suggeriments és molt important. 
El teletreball i horari flexible solen ser solucions que afavoreixen tant a l'empresa com als empleats 
(sempre que siga possible perquè hi ha llocs de treball que requereixen ser presents)

19 Pregunta �
Què tens pensat fer amb les hores extres? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquest és un tema que ara ja no té escapatòria. La regulació és clara: les hores extres o es recuperen 
o es paguen.

20 Pregunta �
Quin és el menor salari que has considerat en el pla? � �
☞Comentaris per part del docent
El salari ha de cobrir les necessitats dels empleats i les seues famílies. Pensa en el cost de vida en la 
teua localitat i cobreix-lo. A més has de tindre en compte el  salari mínim o el salari mínim del conveni 
que t'aplique.

21 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de clients? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus clients novament és necessari per a tindre un comportament ètic amb ells. Al seu 
torn, escoltar els teus clients és bàsic per a saber si estàs satisfent les seues necessitats, si has 
d'adaptar els teus productes o serveis, i per a avançar-te a demandes futures

22 Pregunta �
Els teus productes o serveis van dirigits a... � �
☞Comentaris per part del docent
Ens interessa plantejar-nos què estem oferint. Si és una mica de luxe pot ser que siga millor utilitzar els 
nostres recursos per a resoldre reptes actuals que té la societat o el medi ambient.

23 Pregunta �
El teu model de negoci en relació als ODS � �
� Descripció
Ací pots trobar els ODS   

☞Comentaris per part del docent
Les Nacions Unides van fer una crida amb els ODS a totes les organitzacions ja siguen públiques, priva-
des o de la societat civil. Els ODM estaven molt centrats en els estats i la continuació, amb els ODS, va 
presentar diversos aprenentatges. Un d'ells era que hem d'involucrar-nos les empreses en la consecu-
ció dels objectius. Un altre aprenentatge era que els ODM només s'enfocaven als països del sud global, 
i que era necessari remarcar que els ODS eren rellevants per a tots els països. Les empreses hem de 
fer la nostra part.

24 Pregunta �
La informació que acompanya al teu producte o servei compleix amb la legislació i és honesta i veraç? � �
☞Comentaris per part del docent
El *greenwashing és un fenomen que ocorre en excés quan les informacions de les empreses mostren 
les seues pràctiques com a sostenibles quan en realitat no ho són. Això està generant molta descon-
fiança en els consumidors. Tindre una publicitat honesta recupera la confiança dels teus clients.

25 Pregunta �
Tens preus diferents per a grups vulnerables? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes pràctiques es refereixen a si tens preus diferents per exemple per a col·lectius en risc d'exclu-
sió. Això és el que es fa per exemple amb el bo social per a electricitat o amb el consum d'aigua. Si eres 
una empresa que dona servei a altres empreses podries tindre per exemple preus diferents per a 
empreses de nova creació o ONGs.

26 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres físiques per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres físiques es refereixen a obstacles que poden impedir a persones amb mobilitat reduïda 
accedir al teu producte,servei,botiga, etc.
☞Comentaris per part del docent
Mobilitat reduïda també és una persona amb un carret de bebé o una persona major. Pensar en aques-
tes persones no sols busca una qüestió ètica si no que et pot obrir nous mercats.

27 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres cognitives per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres cognitives es refereixen a persones amb síndrome de Down, TEA, etc.
Pregunta
Com tens previst finançar les teues inversions inicials? 
☞Comentaris per part del docent
El finançament que adoptes tindrà diferents implicacions. No és el mateix fer una campanya de micro-
mecenatge que tindre un préstec bancari. El micromecenatge de productes està tenint molt èxit perquè 
et permet validar si el teu producte és acceptat pel mercat, a més de finançar-te.

28 Pregunta �
Quin ús es preveu donar als beneficis? � �
☞Comentaris per part del docent
El repartiment de beneficis és una qüestió molt rellevant en una organització. És un tema que heu de 
parlar els socis prèviament perquè hi ha persones que prefereixen reinvertir, unes altres repartir, unes 

altres guardar com a reserva, etc. Cuidar les relacions entre socis és clau. Idealment els beneficis 
haurien de servir perquè l'empresa seguira avant i així continuar generant impacte positiu.

29 Pregunta �
Quins criteris has tingut en compte en la selecció d'inversions? � �
☞Comentaris per part del docent
Quasi tot pla d'empresa té unes inversions a realitzar. Aquestes inversions haurien de tindre en compte 
qüestions socials i ambientals per una qüestió ètica però també perquè la regulació estan posant-se 
més estricta, d'aquí ve que isquen les iniciatives de les taxonomia social i ambiental d'Europa.

30 Pregunta �
Amb quines entitats bancàries has pensat treballar? � � 
Consulta https://petjada-en-armes.setemcv.org/instrucciones_cast/ 
☞Comentaris per part del docent
Tota empresa necessita una entitat bancària per a operar. El sector financer té un paper molt important 
en la transformació a un món millor perquè decideix, en gran part, quines empreses reben finançament. 
On “deixe” els diners la teua empresa influeix en aqueixa decisió.

31 Pregunta �
Has identificat els impactes ambientals de la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Tal com està evolucionant la consciència de les persones, inversors i l'augment de la regulació, és molt 
important que comences a identificar els impactes ambientals de la teua activitat

32 Pregunta �
Tens un pla per a reduir els impactes detectats? � �
☞Comentaris per part del docent
Una vegada identificats els impactes, hem de buscar maneres per a reduir-los sempre sent pragmàtics 
i entenc el nivell de maduresa de l'empresa. No tot es pot canviar de la nit al dia. Però sense un pla, el 
més probable és que es demore en el temps.

33 Pregunta �
Comunicaràs als teus grups d'interés de manera que entenguen els impactes ambientals? � �
En el món de l'empresa el que no es comunica no existeix.

34 Pregunta �
Comptes amb polítiques d'Acció Social? � �
☞Comentaris per part del docent
Les empreses madures solen fer un pas més i tindre polítiques de col·laboració amb la comunitat en la 
qual treballen, mostrant així el seu compromís i buscant que la seua riquesa es reparteix.
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1 Pregunta �
Nom del projecte � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu el nom del projecte o empresa. Si no ho heu decidit, escriviu alguna cosa que recordeu.

2 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

3 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

4 Pregunta �
Objectiu general i/o descripció del projecte emprenedoria � �
☞Comentaris per part del docent
Descriu els objectius que us proposeu aconseguir amb l'emprenedoria

5 Pregunta �
Quin és el teu sector? � �
☞Comentaris per part del docent
El sector pots definir-lo col·loquialment o si prefereixes pots utilitzar el *CNAE o l'IAE. L'IAE el necessi-
taràs en donar-te d'alta en Hisenda.

6 Pregunta �
És un producte o servei? � �
☞Comentaris per part del docent
Si veneu tant productes com serveis, seleccioneu el que estimeu que us donarà més ingressos.

7 Pregunta �
Nombre de persones ocupades � �
☞Comentaris per part del docent
Escriviu les persones que heu considerat en el pla econòmic - financer per als pròxims 3 anys. En un 
futur creixereu i sereu més però, ara com ara, anoteu l'estimat en el pla.

8 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de proveïdors? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.

☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus proveïdors és clau no sols per una qüestió ètica. Darrere dels proveïdors hi ha perso-
nes i hem d'escoltar-les. Però és que a més la qualitat del teu servei o producte no sols depén del que 
tu faces, sinó del producte o servei que t'aporten els teus proveïdors. Així, cuidar als teus proveïdors, 
escoltar les seues preocupacions i buscar solucions que siguen satisfactòries per a totes dues parts 
és clau per al teu negoci.

9 Pregunta �
Has previst treballar amb proveïdors locals? � �
� Descripció
En aquest cas entenem per local qualsevol empresa que tinga la seua seu social a Espanya
☞Comentaris per part del docent
No considerem local al Carrefour del costat de casa perquè la major part del valor afegit es va al seu 
país (en aquest cas França). Ens importa aquesta pregunta perquè tindre proveïdors locals implica que 
part de la riquesa que tu generes amb el teu negoci la redistribuiràs (via pague als teus proveïdors) en 
empreses i persones que es troben en la teua localitat/país. Societats amb nivells de renda distributius 
tenen millor qualitat de vida. Així mateix disminuïm l'impacte ambiental del transport (encara que depe-
nent del producte o servei pot ser poc rellevant)

10 Pregunta �
Quin percentatge dels teus proveïdors correspon amb proveïdors de baix impacte ambiental? � �
� Descripció
Proveïdors de baix impacte ambiental són per exemple aquells que utilitzen energies renovables, 
productes reciclats, vehicles elèctrics, etc.
☞Comentaris per part del docent
Un proveïdor de baix impacte ambiental és aquell que utilitza productes o serveis que respecten el 
medi ambient. Poden ser energies renovables, productes amb matèries reciclades, fàcils de reciclar, 
etc.
Aquest és un tema també vinculat al negoci: tant els consumidors com els inversors (auge de la inver-
sió ESG/impacte) i els reguladors (ex. taxonomia europea) estan exigint pràctiques respectuoses amb 
el medi ambient.

11 Pregunta �
Quin termini de pagament utilitzaràs amb els teus proveïdors? (dies) � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera el termini de pagament a proveïdors perquè té implicacions en la 
tresoreria. Una empresa pot ser viable des del punt de vista dels resultats, però tindre problemes de 
caixa.
Existeix sempre la temptació de pagar tard als proveïdors per a així estalviar-se possibles problemes 
de caixa. No obstant això, ningú volem que ens paguen tard. Ací hi ha una tensió que hem de reconéixer 
entre els meus interessos i els dels proveïdors. L'ideal és resoldre escoltant les seues necessitats i les 
teues. Recorda que la qualitat que et proveeixen els teus proveïdors és clau per al teu negoci. Si els 
ofegues amb terminis de pagament llargs, es veurà ressentit també el teu negoci.

12 Pregunta �
Quina forma jurídica té la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera la forma jurídica perquè les empreses necessiten “llicència” per a 

operar. Les formes jurídiques tenen implicacions en diferents aspectes: per exemple el repartiment de 
beneficis o la participació dels treballadors.

13 Pregunta �
La teua forma jurídica promou la participació de les persones ocupades? � �
� Descripció
Hi ha determinades formes jurídiques que impliquen que els treballadors tinguen veu i vot en les deci-
sions (per exemple les cooperatives)
☞Comentaris per part del docent

14 Pregunta �
Quin tipus d'organigrama preveus en la teua organització? � �
� Descripció
Una organització matricial és una estructura de treball en la qual els membres de l'equip depenen de 
diversos líders. En aquesta mena d'organització, els membres de l'equip (ja siguen externs o interns) 
informen un gerent de projecte, així com al líder del departament.
☞Comentaris per part del docent
La motivació dels treballadors depén en gran manera de la seua autonomia, capacitat de decisió en el 
seu treball i involucració en el projecte. La seua motivació i benestar no sols és una qüestió ètica. La 
teua empresa depén d'això. En les organitzacions horitzontals i matricials augmenta l'autonomia i 
motivació dels empleats però també has de tindre en compte que les necessitats de comunicació 
entre els membres de l'equip són majors. Reservar 15 minuts de reunió diària o una hora de reunió 
setmanal és clau per a l'èxit en aquesta mena d'organitzacions.

15 Pregunta �
Quin percentatge de dones hi ha en els promotors de l'empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Els problemes de bretxa salarial venen marcats en gran manera pel que coneixem “sostre de cristall”. 
No sol haver-hi empreses que paguen menys a dones per fer el mateix treball que un home. La bretxa 
s'explica més per altres motius com que les dones no arriben a obtindre llocs directius o tenen jorna-
des de treball a temps parcial (per a cuidar a xiquets o majors)

16 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments d'empleats? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions personals periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Com ja hem comentat, les persones ocupades són la part més important d'una empresa. Els teus 
productes i serveis depenen d'elles. Repetim que no és només una qüestió d'ètica. No considerar els 
seus suggeriments, anhels, perspectives, etc. és una pèrdua de valor gegant per a la teua empresa.

17 Pregunta �
Tindràs en compte criteris d'igualtat a l'hora de contractar persones? � �
☞Comentaris per part del docent
La societat en general té biaixos a l'hora de valorar els treballs d'homes i dones. Les persones solem 
pensar que nosaltres no tenim biaixos i que sempre són “uns altres” els que discriminen. Però si 
realment ens preocupa estar menysvalorant a dones enfront d'homes, hem de prendre mesures per a 

evitar els biaixos que també pot ser que es troben en nosaltres. Una altra vegada, això no és només una 
qüestió d'ètica, podem no estar triant a la persona adequada per al lloc que oferim.

18 Pregunta �
Planteges mesures de conciliació tipus teletreballe, flexibilitat horària, etc.? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes mesures són molt valorades per les persones i com hem comentat prèviament, les persones 
ocupades són realment importants.
Hi ha mesures de molt de cost: per exemple posar guarderies, quan en realitat les persones solen 
preferir tindre flexibilitat per a poder portar als seus fills a la guarderia que vulguen. Pensar les mesures 
ateses les preferències de les persones ocupades és probable que arribe a solucions que siguen bones 
tant per als empleats com per a l'empresa. Així que escoltar els seus suggeriments és molt important. 
El teletreball i horari flexible solen ser solucions que afavoreixen tant a l'empresa com als empleats 
(sempre que siga possible perquè hi ha llocs de treball que requereixen ser presents)

19 Pregunta �
Què tens pensat fer amb les hores extres? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquest és un tema que ara ja no té escapatòria. La regulació és clara: les hores extres o es recuperen 
o es paguen.

20 Pregunta �
Quin és el menor salari que has considerat en el pla? � �
☞Comentaris per part del docent
El salari ha de cobrir les necessitats dels empleats i les seues famílies. Pensa en el cost de vida en la 
teua localitat i cobreix-lo. A més has de tindre en compte el  salari mínim o el salari mínim del conveni 
que t'aplique.

21 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de clients? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus clients novament és necessari per a tindre un comportament ètic amb ells. Al seu 
torn, escoltar els teus clients és bàsic per a saber si estàs satisfent les seues necessitats, si has 
d'adaptar els teus productes o serveis, i per a avançar-te a demandes futures

22 Pregunta �
Els teus productes o serveis van dirigits a... � �
☞Comentaris per part del docent
Ens interessa plantejar-nos què estem oferint. Si és una mica de luxe pot ser que siga millor utilitzar els 
nostres recursos per a resoldre reptes actuals que té la societat o el medi ambient.

23 Pregunta �
El teu model de negoci en relació als ODS � �
� Descripció
Ací pots trobar els ODS   

☞Comentaris per part del docent
Les Nacions Unides van fer una crida amb els ODS a totes les organitzacions ja siguen públiques, priva-
des o de la societat civil. Els ODM estaven molt centrats en els estats i la continuació, amb els ODS, va 
presentar diversos aprenentatges. Un d'ells era que hem d'involucrar-nos les empreses en la consecu-
ció dels objectius. Un altre aprenentatge era que els ODM només s'enfocaven als països del sud global, 
i que era necessari remarcar que els ODS eren rellevants per a tots els països. Les empreses hem de 
fer la nostra part.

24 Pregunta �
La informació que acompanya al teu producte o servei compleix amb la legislació i és honesta i veraç? � �
☞Comentaris per part del docent
El *greenwashing és un fenomen que ocorre en excés quan les informacions de les empreses mostren 
les seues pràctiques com a sostenibles quan en realitat no ho són. Això està generant molta descon-
fiança en els consumidors. Tindre una publicitat honesta recupera la confiança dels teus clients.

25 Pregunta �
Tens preus diferents per a grups vulnerables? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes pràctiques es refereixen a si tens preus diferents per exemple per a col·lectius en risc d'exclu-
sió. Això és el que es fa per exemple amb el bo social per a electricitat o amb el consum d'aigua. Si eres 
una empresa que dona servei a altres empreses podries tindre per exemple preus diferents per a 
empreses de nova creació o ONGs.

26 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres físiques per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres físiques es refereixen a obstacles que poden impedir a persones amb mobilitat reduïda 
accedir al teu producte,servei,botiga, etc.
☞Comentaris per part del docent
Mobilitat reduïda també és una persona amb un carret de bebé o una persona major. Pensar en aques-
tes persones no sols busca una qüestió ètica si no que et pot obrir nous mercats.

27 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres cognitives per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres cognitives es refereixen a persones amb síndrome de Down, TEA, etc.
Pregunta
Com tens previst finançar les teues inversions inicials? 
☞Comentaris per part del docent
El finançament que adoptes tindrà diferents implicacions. No és el mateix fer una campanya de micro-
mecenatge que tindre un préstec bancari. El micromecenatge de productes està tenint molt èxit perquè 
et permet validar si el teu producte és acceptat pel mercat, a més de finançar-te.

28 Pregunta �
Quin ús es preveu donar als beneficis? � �
☞Comentaris per part del docent
El repartiment de beneficis és una qüestió molt rellevant en una organització. És un tema que heu de 
parlar els socis prèviament perquè hi ha persones que prefereixen reinvertir, unes altres repartir, unes 

altres guardar com a reserva, etc. Cuidar les relacions entre socis és clau. Idealment els beneficis 
haurien de servir perquè l'empresa seguira avant i així continuar generant impacte positiu.

29 Pregunta �
Quins criteris has tingut en compte en la selecció d'inversions? � �
☞Comentaris per part del docent
Quasi tot pla d'empresa té unes inversions a realitzar. Aquestes inversions haurien de tindre en compte 
qüestions socials i ambientals per una qüestió ètica però també perquè la regulació estan posant-se 
més estricta, d'aquí ve que isquen les iniciatives de les taxonomia social i ambiental d'Europa.

30 Pregunta �
Amb quines entitats bancàries has pensat treballar? � � 
Consulta https://petjada-en-armes.setemcv.org/instrucciones_cast/ 
☞Comentaris per part del docent
Tota empresa necessita una entitat bancària per a operar. El sector financer té un paper molt important 
en la transformació a un món millor perquè decideix, en gran part, quines empreses reben finançament. 
On “deixe” els diners la teua empresa influeix en aqueixa decisió.

31 Pregunta �
Has identificat els impactes ambientals de la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Tal com està evolucionant la consciència de les persones, inversors i l'augment de la regulació, és molt 
important que comences a identificar els impactes ambientals de la teua activitat

32 Pregunta �
Tens un pla per a reduir els impactes detectats? � �
☞Comentaris per part del docent
Una vegada identificats els impactes, hem de buscar maneres per a reduir-los sempre sent pragmàtics 
i entenc el nivell de maduresa de l'empresa. No tot es pot canviar de la nit al dia. Però sense un pla, el 
més probable és que es demore en el temps.

33 Pregunta �
Comunicaràs als teus grups d'interés de manera que entenguen els impactes ambientals? � �
En el món de l'empresa el que no es comunica no existeix.

34 Pregunta �
Comptes amb polítiques d'Acció Social? � �
☞Comentaris per part del docent
Les empreses madures solen fer un pas més i tindre polítiques de col·laboració amb la comunitat en la 
qual treballen, mostrant així el seu compromís i buscant que la seua riquesa es reparteix.
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1 Pregunta �
Nom del projecte � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu el nom del projecte o empresa. Si no ho heu decidit, escriviu alguna cosa que recordeu.

2 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

3 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

4 Pregunta �
Objectiu general i/o descripció del projecte emprenedoria � �
☞Comentaris per part del docent
Descriu els objectius que us proposeu aconseguir amb l'emprenedoria

5 Pregunta �
Quin és el teu sector? � �
☞Comentaris per part del docent
El sector pots definir-lo col·loquialment o si prefereixes pots utilitzar el *CNAE o l'IAE. L'IAE el necessi-
taràs en donar-te d'alta en Hisenda.

6 Pregunta �
És un producte o servei? � �
☞Comentaris per part del docent
Si veneu tant productes com serveis, seleccioneu el que estimeu que us donarà més ingressos.

7 Pregunta �
Nombre de persones ocupades � �
☞Comentaris per part del docent
Escriviu les persones que heu considerat en el pla econòmic - financer per als pròxims 3 anys. En un 
futur creixereu i sereu més però, ara com ara, anoteu l'estimat en el pla.

8 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de proveïdors? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.

☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus proveïdors és clau no sols per una qüestió ètica. Darrere dels proveïdors hi ha perso-
nes i hem d'escoltar-les. Però és que a més la qualitat del teu servei o producte no sols depén del que 
tu faces, sinó del producte o servei que t'aporten els teus proveïdors. Així, cuidar als teus proveïdors, 
escoltar les seues preocupacions i buscar solucions que siguen satisfactòries per a totes dues parts 
és clau per al teu negoci.

9 Pregunta �
Has previst treballar amb proveïdors locals? � �
� Descripció
En aquest cas entenem per local qualsevol empresa que tinga la seua seu social a Espanya
☞Comentaris per part del docent
No considerem local al Carrefour del costat de casa perquè la major part del valor afegit es va al seu 
país (en aquest cas França). Ens importa aquesta pregunta perquè tindre proveïdors locals implica que 
part de la riquesa que tu generes amb el teu negoci la redistribuiràs (via pague als teus proveïdors) en 
empreses i persones que es troben en la teua localitat/país. Societats amb nivells de renda distributius 
tenen millor qualitat de vida. Així mateix disminuïm l'impacte ambiental del transport (encara que depe-
nent del producte o servei pot ser poc rellevant)

10 Pregunta �
Quin percentatge dels teus proveïdors correspon amb proveïdors de baix impacte ambiental? � �
� Descripció
Proveïdors de baix impacte ambiental són per exemple aquells que utilitzen energies renovables, 
productes reciclats, vehicles elèctrics, etc.
☞Comentaris per part del docent
Un proveïdor de baix impacte ambiental és aquell que utilitza productes o serveis que respecten el 
medi ambient. Poden ser energies renovables, productes amb matèries reciclades, fàcils de reciclar, 
etc.
Aquest és un tema també vinculat al negoci: tant els consumidors com els inversors (auge de la inver-
sió ESG/impacte) i els reguladors (ex. taxonomia europea) estan exigint pràctiques respectuoses amb 
el medi ambient.

11 Pregunta �
Quin termini de pagament utilitzaràs amb els teus proveïdors? (dies) � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera el termini de pagament a proveïdors perquè té implicacions en la 
tresoreria. Una empresa pot ser viable des del punt de vista dels resultats, però tindre problemes de 
caixa.
Existeix sempre la temptació de pagar tard als proveïdors per a així estalviar-se possibles problemes 
de caixa. No obstant això, ningú volem que ens paguen tard. Ací hi ha una tensió que hem de reconéixer 
entre els meus interessos i els dels proveïdors. L'ideal és resoldre escoltant les seues necessitats i les 
teues. Recorda que la qualitat que et proveeixen els teus proveïdors és clau per al teu negoci. Si els 
ofegues amb terminis de pagament llargs, es veurà ressentit també el teu negoci.

12 Pregunta �
Quina forma jurídica té la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera la forma jurídica perquè les empreses necessiten “llicència” per a 

operar. Les formes jurídiques tenen implicacions en diferents aspectes: per exemple el repartiment de 
beneficis o la participació dels treballadors.

13 Pregunta �
La teua forma jurídica promou la participació de les persones ocupades? � �
� Descripció
Hi ha determinades formes jurídiques que impliquen que els treballadors tinguen veu i vot en les deci-
sions (per exemple les cooperatives)
☞Comentaris per part del docent

14 Pregunta �
Quin tipus d'organigrama preveus en la teua organització? � �
� Descripció
Una organització matricial és una estructura de treball en la qual els membres de l'equip depenen de 
diversos líders. En aquesta mena d'organització, els membres de l'equip (ja siguen externs o interns) 
informen un gerent de projecte, així com al líder del departament.
☞Comentaris per part del docent
La motivació dels treballadors depén en gran manera de la seua autonomia, capacitat de decisió en el 
seu treball i involucració en el projecte. La seua motivació i benestar no sols és una qüestió ètica. La 
teua empresa depén d'això. En les organitzacions horitzontals i matricials augmenta l'autonomia i 
motivació dels empleats però també has de tindre en compte que les necessitats de comunicació 
entre els membres de l'equip són majors. Reservar 15 minuts de reunió diària o una hora de reunió 
setmanal és clau per a l'èxit en aquesta mena d'organitzacions.

15 Pregunta �
Quin percentatge de dones hi ha en els promotors de l'empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Els problemes de bretxa salarial venen marcats en gran manera pel que coneixem “sostre de cristall”. 
No sol haver-hi empreses que paguen menys a dones per fer el mateix treball que un home. La bretxa 
s'explica més per altres motius com que les dones no arriben a obtindre llocs directius o tenen jorna-
des de treball a temps parcial (per a cuidar a xiquets o majors)

16 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments d'empleats? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions personals periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Com ja hem comentat, les persones ocupades són la part més important d'una empresa. Els teus 
productes i serveis depenen d'elles. Repetim que no és només una qüestió d'ètica. No considerar els 
seus suggeriments, anhels, perspectives, etc. és una pèrdua de valor gegant per a la teua empresa.

17 Pregunta �
Tindràs en compte criteris d'igualtat a l'hora de contractar persones? � �
☞Comentaris per part del docent
La societat en general té biaixos a l'hora de valorar els treballs d'homes i dones. Les persones solem 
pensar que nosaltres no tenim biaixos i que sempre són “uns altres” els que discriminen. Però si 
realment ens preocupa estar menysvalorant a dones enfront d'homes, hem de prendre mesures per a 

evitar els biaixos que també pot ser que es troben en nosaltres. Una altra vegada, això no és només una 
qüestió d'ètica, podem no estar triant a la persona adequada per al lloc que oferim.

18 Pregunta �
Planteges mesures de conciliació tipus teletreballe, flexibilitat horària, etc.? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes mesures són molt valorades per les persones i com hem comentat prèviament, les persones 
ocupades són realment importants.
Hi ha mesures de molt de cost: per exemple posar guarderies, quan en realitat les persones solen 
preferir tindre flexibilitat per a poder portar als seus fills a la guarderia que vulguen. Pensar les mesures 
ateses les preferències de les persones ocupades és probable que arribe a solucions que siguen bones 
tant per als empleats com per a l'empresa. Així que escoltar els seus suggeriments és molt important. 
El teletreball i horari flexible solen ser solucions que afavoreixen tant a l'empresa com als empleats 
(sempre que siga possible perquè hi ha llocs de treball que requereixen ser presents)

19 Pregunta �
Què tens pensat fer amb les hores extres? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquest és un tema que ara ja no té escapatòria. La regulació és clara: les hores extres o es recuperen 
o es paguen.

20 Pregunta �
Quin és el menor salari que has considerat en el pla? � �
☞Comentaris per part del docent
El salari ha de cobrir les necessitats dels empleats i les seues famílies. Pensa en el cost de vida en la 
teua localitat i cobreix-lo. A més has de tindre en compte el  salari mínim o el salari mínim del conveni 
que t'aplique.

21 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de clients? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus clients novament és necessari per a tindre un comportament ètic amb ells. Al seu 
torn, escoltar els teus clients és bàsic per a saber si estàs satisfent les seues necessitats, si has 
d'adaptar els teus productes o serveis, i per a avançar-te a demandes futures

22 Pregunta �
Els teus productes o serveis van dirigits a... � �
☞Comentaris per part del docent
Ens interessa plantejar-nos què estem oferint. Si és una mica de luxe pot ser que siga millor utilitzar els 
nostres recursos per a resoldre reptes actuals que té la societat o el medi ambient.

23 Pregunta �
El teu model de negoci en relació als ODS � �
� Descripció
Ací pots trobar els ODS   

☞Comentaris per part del docent
Les Nacions Unides van fer una crida amb els ODS a totes les organitzacions ja siguen públiques, priva-
des o de la societat civil. Els ODM estaven molt centrats en els estats i la continuació, amb els ODS, va 
presentar diversos aprenentatges. Un d'ells era que hem d'involucrar-nos les empreses en la consecu-
ció dels objectius. Un altre aprenentatge era que els ODM només s'enfocaven als països del sud global, 
i que era necessari remarcar que els ODS eren rellevants per a tots els països. Les empreses hem de 
fer la nostra part.

24 Pregunta �
La informació que acompanya al teu producte o servei compleix amb la legislació i és honesta i veraç? � �
☞Comentaris per part del docent
El *greenwashing és un fenomen que ocorre en excés quan les informacions de les empreses mostren 
les seues pràctiques com a sostenibles quan en realitat no ho són. Això està generant molta descon-
fiança en els consumidors. Tindre una publicitat honesta recupera la confiança dels teus clients.

25 Pregunta �
Tens preus diferents per a grups vulnerables? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes pràctiques es refereixen a si tens preus diferents per exemple per a col·lectius en risc d'exclu-
sió. Això és el que es fa per exemple amb el bo social per a electricitat o amb el consum d'aigua. Si eres 
una empresa que dona servei a altres empreses podries tindre per exemple preus diferents per a 
empreses de nova creació o ONGs.

26 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres físiques per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres físiques es refereixen a obstacles que poden impedir a persones amb mobilitat reduïda 
accedir al teu producte,servei,botiga, etc.
☞Comentaris per part del docent
Mobilitat reduïda també és una persona amb un carret de bebé o una persona major. Pensar en aques-
tes persones no sols busca una qüestió ètica si no que et pot obrir nous mercats.

27 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres cognitives per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres cognitives es refereixen a persones amb síndrome de Down, TEA, etc.
Pregunta
Com tens previst finançar les teues inversions inicials? 
☞Comentaris per part del docent
El finançament que adoptes tindrà diferents implicacions. No és el mateix fer una campanya de micro-
mecenatge que tindre un préstec bancari. El micromecenatge de productes està tenint molt èxit perquè 
et permet validar si el teu producte és acceptat pel mercat, a més de finançar-te.

28 Pregunta �
Quin ús es preveu donar als beneficis? � �
☞Comentaris per part del docent
El repartiment de beneficis és una qüestió molt rellevant en una organització. És un tema que heu de 
parlar els socis prèviament perquè hi ha persones que prefereixen reinvertir, unes altres repartir, unes 

altres guardar com a reserva, etc. Cuidar les relacions entre socis és clau. Idealment els beneficis 
haurien de servir perquè l'empresa seguira avant i així continuar generant impacte positiu.

29 Pregunta �
Quins criteris has tingut en compte en la selecció d'inversions? � �
☞Comentaris per part del docent
Quasi tot pla d'empresa té unes inversions a realitzar. Aquestes inversions haurien de tindre en compte 
qüestions socials i ambientals per una qüestió ètica però també perquè la regulació estan posant-se 
més estricta, d'aquí ve que isquen les iniciatives de les taxonomia social i ambiental d'Europa.

30 Pregunta �
Amb quines entitats bancàries has pensat treballar? � � 
Consulta https://petjada-en-armes.setemcv.org/instrucciones_cast/ 
☞Comentaris per part del docent
Tota empresa necessita una entitat bancària per a operar. El sector financer té un paper molt important 
en la transformació a un món millor perquè decideix, en gran part, quines empreses reben finançament. 
On “deixe” els diners la teua empresa influeix en aqueixa decisió.

31 Pregunta �
Has identificat els impactes ambientals de la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Tal com està evolucionant la consciència de les persones, inversors i l'augment de la regulació, és molt 
important que comences a identificar els impactes ambientals de la teua activitat

32 Pregunta �
Tens un pla per a reduir els impactes detectats? � �
☞Comentaris per part del docent
Una vegada identificats els impactes, hem de buscar maneres per a reduir-los sempre sent pragmàtics 
i entenc el nivell de maduresa de l'empresa. No tot es pot canviar de la nit al dia. Però sense un pla, el 
més probable és que es demore en el temps.

33 Pregunta �
Comunicaràs als teus grups d'interés de manera que entenguen els impactes ambientals? � �
En el món de l'empresa el que no es comunica no existeix.

34 Pregunta �
Comptes amb polítiques d'Acció Social? � �
☞Comentaris per part del docent
Les empreses madures solen fer un pas més i tindre polítiques de col·laboració amb la comunitat en la 
qual treballen, mostrant així el seu compromís i buscant que la seua riquesa es reparteix.
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1 Pregunta �
Nom del projecte � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu el nom del projecte o empresa. Si no ho heu decidit, escriviu alguna cosa que recordeu.

2 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

3 Pregunta �
Idea de negoci � �
☞Comentaris per part del docent
Escriu la idea de negoci de manera breu. En una frase hauries de ser capaces d'explicar la idea de negoci

4 Pregunta �
Objectiu general i/o descripció del projecte emprenedoria � �
☞Comentaris per part del docent
Descriu els objectius que us proposeu aconseguir amb l'emprenedoria

5 Pregunta �
Quin és el teu sector? � �
☞Comentaris per part del docent
El sector pots definir-lo col·loquialment o si prefereixes pots utilitzar el *CNAE o l'IAE. L'IAE el necessi-
taràs en donar-te d'alta en Hisenda.

6 Pregunta �
És un producte o servei? � �
☞Comentaris per part del docent
Si veneu tant productes com serveis, seleccioneu el que estimeu que us donarà més ingressos.

7 Pregunta �
Nombre de persones ocupades � �
☞Comentaris per part del docent
Escriviu les persones que heu considerat en el pla econòmic - financer per als pròxims 3 anys. En un 
futur creixereu i sereu més però, ara com ara, anoteu l'estimat en el pla.

8 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de proveïdors? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.

☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus proveïdors és clau no sols per una qüestió ètica. Darrere dels proveïdors hi ha perso-
nes i hem d'escoltar-les. Però és que a més la qualitat del teu servei o producte no sols depén del que 
tu faces, sinó del producte o servei que t'aporten els teus proveïdors. Així, cuidar als teus proveïdors, 
escoltar les seues preocupacions i buscar solucions que siguen satisfactòries per a totes dues parts 
és clau per al teu negoci.

9 Pregunta �
Has previst treballar amb proveïdors locals? � �
� Descripció
En aquest cas entenem per local qualsevol empresa que tinga la seua seu social a Espanya
☞Comentaris per part del docent
No considerem local al Carrefour del costat de casa perquè la major part del valor afegit es va al seu 
país (en aquest cas França). Ens importa aquesta pregunta perquè tindre proveïdors locals implica que 
part de la riquesa que tu generes amb el teu negoci la redistribuiràs (via pague als teus proveïdors) en 
empreses i persones que es troben en la teua localitat/país. Societats amb nivells de renda distributius 
tenen millor qualitat de vida. Així mateix disminuïm l'impacte ambiental del transport (encara que depe-
nent del producte o servei pot ser poc rellevant)

10 Pregunta �
Quin percentatge dels teus proveïdors correspon amb proveïdors de baix impacte ambiental? � �
� Descripció
Proveïdors de baix impacte ambiental són per exemple aquells que utilitzen energies renovables, 
productes reciclats, vehicles elèctrics, etc.
☞Comentaris per part del docent
Un proveïdor de baix impacte ambiental és aquell que utilitza productes o serveis que respecten el 
medi ambient. Poden ser energies renovables, productes amb matèries reciclades, fàcils de reciclar, 
etc.
Aquest és un tema també vinculat al negoci: tant els consumidors com els inversors (auge de la inver-
sió ESG/impacte) i els reguladors (ex. taxonomia europea) estan exigint pràctiques respectuoses amb 
el medi ambient.

11 Pregunta �
Quin termini de pagament utilitzaràs amb els teus proveïdors? (dies) � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera el termini de pagament a proveïdors perquè té implicacions en la 
tresoreria. Una empresa pot ser viable des del punt de vista dels resultats, però tindre problemes de 
caixa.
Existeix sempre la temptació de pagar tard als proveïdors per a així estalviar-se possibles problemes 
de caixa. No obstant això, ningú volem que ens paguen tard. Ací hi ha una tensió que hem de reconéixer 
entre els meus interessos i els dels proveïdors. L'ideal és resoldre escoltant les seues necessitats i les 
teues. Recorda que la qualitat que et proveeixen els teus proveïdors és clau per al teu negoci. Si els 
ofegues amb terminis de pagament llargs, es veurà ressentit també el teu negoci.

12 Pregunta �
Quina forma jurídica té la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
En tot pla d'empresa es considera la forma jurídica perquè les empreses necessiten “llicència” per a 

operar. Les formes jurídiques tenen implicacions en diferents aspectes: per exemple el repartiment de 
beneficis o la participació dels treballadors.

13 Pregunta �
La teua forma jurídica promou la participació de les persones ocupades? � �
� Descripció
Hi ha determinades formes jurídiques que impliquen que els treballadors tinguen veu i vot en les deci-
sions (per exemple les cooperatives)
☞Comentaris per part del docent

14 Pregunta �
Quin tipus d'organigrama preveus en la teua organització? � �
� Descripció
Una organització matricial és una estructura de treball en la qual els membres de l'equip depenen de 
diversos líders. En aquesta mena d'organització, els membres de l'equip (ja siguen externs o interns) 
informen un gerent de projecte, així com al líder del departament.
☞Comentaris per part del docent
La motivació dels treballadors depén en gran manera de la seua autonomia, capacitat de decisió en el 
seu treball i involucració en el projecte. La seua motivació i benestar no sols és una qüestió ètica. La 
teua empresa depén d'això. En les organitzacions horitzontals i matricials augmenta l'autonomia i 
motivació dels empleats però també has de tindre en compte que les necessitats de comunicació 
entre els membres de l'equip són majors. Reservar 15 minuts de reunió diària o una hora de reunió 
setmanal és clau per a l'èxit en aquesta mena d'organitzacions.

15 Pregunta �
Quin percentatge de dones hi ha en els promotors de l'empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Els problemes de bretxa salarial venen marcats en gran manera pel que coneixem “sostre de cristall”. 
No sol haver-hi empreses que paguen menys a dones per fer el mateix treball que un home. La bretxa 
s'explica més per altres motius com que les dones no arriben a obtindre llocs directius o tenen jorna-
des de treball a temps parcial (per a cuidar a xiquets o majors)

16 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments d'empleats? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions personals periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Com ja hem comentat, les persones ocupades són la part més important d'una empresa. Els teus 
productes i serveis depenen d'elles. Repetim que no és només una qüestió d'ètica. No considerar els 
seus suggeriments, anhels, perspectives, etc. és una pèrdua de valor gegant per a la teua empresa.

17 Pregunta �
Tindràs en compte criteris d'igualtat a l'hora de contractar persones? � �
☞Comentaris per part del docent
La societat en general té biaixos a l'hora de valorar els treballs d'homes i dones. Les persones solem 
pensar que nosaltres no tenim biaixos i que sempre són “uns altres” els que discriminen. Però si 
realment ens preocupa estar menysvalorant a dones enfront d'homes, hem de prendre mesures per a 

evitar els biaixos que també pot ser que es troben en nosaltres. Una altra vegada, això no és només una 
qüestió d'ètica, podem no estar triant a la persona adequada per al lloc que oferim.

18 Pregunta �
Planteges mesures de conciliació tipus teletreballe, flexibilitat horària, etc.? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes mesures són molt valorades per les persones i com hem comentat prèviament, les persones 
ocupades són realment importants.
Hi ha mesures de molt de cost: per exemple posar guarderies, quan en realitat les persones solen 
preferir tindre flexibilitat per a poder portar als seus fills a la guarderia que vulguen. Pensar les mesures 
ateses les preferències de les persones ocupades és probable que arribe a solucions que siguen bones 
tant per als empleats com per a l'empresa. Així que escoltar els seus suggeriments és molt important. 
El teletreball i horari flexible solen ser solucions que afavoreixen tant a l'empresa com als empleats 
(sempre que siga possible perquè hi ha llocs de treball que requereixen ser presents)

19 Pregunta �
Què tens pensat fer amb les hores extres? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquest és un tema que ara ja no té escapatòria. La regulació és clara: les hores extres o es recuperen 
o es paguen.

20 Pregunta �
Quin és el menor salari que has considerat en el pla? � �
☞Comentaris per part del docent
El salari ha de cobrir les necessitats dels empleats i les seues famílies. Pensa en el cost de vida en la 
teua localitat i cobreix-lo. A més has de tindre en compte el  salari mínim o el salari mínim del conveni 
que t'aplique.

21 Pregunta �
Tens mecanismes per a escoltar els suggeriments de clients? � �
� Descripció
Per exemple, pots organitzar reunions periòdiques, focus groups, utilitzar enquestes, etc.
☞Comentaris per part del docent
Escoltar els teus clients novament és necessari per a tindre un comportament ètic amb ells. Al seu 
torn, escoltar els teus clients és bàsic per a saber si estàs satisfent les seues necessitats, si has 
d'adaptar els teus productes o serveis, i per a avançar-te a demandes futures

22 Pregunta �
Els teus productes o serveis van dirigits a... � �
☞Comentaris per part del docent
Ens interessa plantejar-nos què estem oferint. Si és una mica de luxe pot ser que siga millor utilitzar els 
nostres recursos per a resoldre reptes actuals que té la societat o el medi ambient.

23 Pregunta �
El teu model de negoci en relació als ODS � �
� Descripció
Ací pots trobar els ODS   

☞Comentaris per part del docent
Les Nacions Unides van fer una crida amb els ODS a totes les organitzacions ja siguen públiques, priva-
des o de la societat civil. Els ODM estaven molt centrats en els estats i la continuació, amb els ODS, va 
presentar diversos aprenentatges. Un d'ells era que hem d'involucrar-nos les empreses en la consecu-
ció dels objectius. Un altre aprenentatge era que els ODM només s'enfocaven als països del sud global, 
i que era necessari remarcar que els ODS eren rellevants per a tots els països. Les empreses hem de 
fer la nostra part.

24 Pregunta �
La informació que acompanya al teu producte o servei compleix amb la legislació i és honesta i veraç? � �
☞Comentaris per part del docent
El *greenwashing és un fenomen que ocorre en excés quan les informacions de les empreses mostren 
les seues pràctiques com a sostenibles quan en realitat no ho són. Això està generant molta descon-
fiança en els consumidors. Tindre una publicitat honesta recupera la confiança dels teus clients.

25 Pregunta �
Tens preus diferents per a grups vulnerables? � �
☞Comentaris per part del docent
Aquestes pràctiques es refereixen a si tens preus diferents per exemple per a col·lectius en risc d'exclu-
sió. Això és el que es fa per exemple amb el bo social per a electricitat o amb el consum d'aigua. Si eres 
una empresa que dona servei a altres empreses podries tindre per exemple preus diferents per a 
empreses de nova creació o ONGs.

26 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres físiques per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres físiques es refereixen a obstacles que poden impedir a persones amb mobilitat reduïda 
accedir al teu producte,servei,botiga, etc.
☞Comentaris per part del docent
Mobilitat reduïda també és una persona amb un carret de bebé o una persona major. Pensar en aques-
tes persones no sols busca una qüestió ètica si no que et pot obrir nous mercats.

27 Pregunta �
Has tingut en compte les barreres cognitives per a poder gaudir del teu producte o servei? � �
� Descripció
Les barreres cognitives es refereixen a persones amb síndrome de Down, TEA, etc.
Pregunta
Com tens previst finançar les teues inversions inicials? 
☞Comentaris per part del docent
El finançament que adoptes tindrà diferents implicacions. No és el mateix fer una campanya de micro-
mecenatge que tindre un préstec bancari. El micromecenatge de productes està tenint molt èxit perquè 
et permet validar si el teu producte és acceptat pel mercat, a més de finançar-te.

28 Pregunta �
Quin ús es preveu donar als beneficis? � �
☞Comentaris per part del docent
El repartiment de beneficis és una qüestió molt rellevant en una organització. És un tema que heu de 
parlar els socis prèviament perquè hi ha persones que prefereixen reinvertir, unes altres repartir, unes 

altres guardar com a reserva, etc. Cuidar les relacions entre socis és clau. Idealment els beneficis 
haurien de servir perquè l'empresa seguira avant i així continuar generant impacte positiu.

29 Pregunta �
Quins criteris has tingut en compte en la selecció d'inversions? � �
☞Comentaris per part del docent
Quasi tot pla d'empresa té unes inversions a realitzar. Aquestes inversions haurien de tindre en compte 
qüestions socials i ambientals per una qüestió ètica però també perquè la regulació estan posant-se 
més estricta, d'aquí ve que isquen les iniciatives de les taxonomia social i ambiental d'Europa.

30 Pregunta �
Amb quines entitats bancàries has pensat treballar? � � 
Consulta https://petjada-en-armes.setemcv.org/instrucciones_cast/ 
☞Comentaris per part del docent
Tota empresa necessita una entitat bancària per a operar. El sector financer té un paper molt important 
en la transformació a un món millor perquè decideix, en gran part, quines empreses reben finançament. 
On “deixe” els diners la teua empresa influeix en aqueixa decisió.

31 Pregunta �
Has identificat els impactes ambientals de la teua empresa? � �
☞Comentaris per part del docent
Tal com està evolucionant la consciència de les persones, inversors i l'augment de la regulació, és molt 
important que comences a identificar els impactes ambientals de la teua activitat

32 Pregunta �
Tens un pla per a reduir els impactes detectats? � �
☞Comentaris per part del docent
Una vegada identificats els impactes, hem de buscar maneres per a reduir-los sempre sent pragmàtics 
i entenc el nivell de maduresa de l'empresa. No tot es pot canviar de la nit al dia. Però sense un pla, el 
més probable és que es demore en el temps.

33 Pregunta �
Comunicaràs als teus grups d'interés de manera que entenguen els impactes ambientals? � �
En el món de l'empresa el que no es comunica no existeix.

34 Pregunta �
Comptes amb polítiques d'Acció Social? � �
☞Comentaris per part del docent
Les empreses madures solen fer un pas més i tindre polítiques de col·laboració amb la comunitat en la 
qual treballen, mostrant així el seu compromís i buscant que la seua riquesa es reparteix.

ECONOMIA DEL BÉ COMÚ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Av. Primer de Maig, 23 baix | 2549 Betxí (Castelló)
Telèfon 964 620 010 Fax 964 622 184

www.novessendes.org   /   info@novessendes.org

Molta gent petita,
en llocs petits,
fent petites coses,
poden canviar el món

Eduardo Galeano
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TRANSFORMEM EL NOSTRE MÓN CAP A UN FUTUR SOSTENIBLE

Com tots els camins, els inicis són més difícils o complexos, però amb il·lusió, motivació i un projecte 
amb molt de potencial a l’àmbit educatiu, vàrem començar, en 2018, a introduir els principis i valors 
de l’Economia del Bé Comú per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible als 
centres educatius, d’ESO i de Formació Professional.

Al llarg d’aquests anys, hem trobat pel camí moltes persones igual de motivades per transformar 
el nostre món i treballar per un futur sostenible. Gràcies a totes i cadascuna d’elles, hui, la Xarxa 
Educativa Futur Sostenible compta amb més de 15 centres educatius de tota la Comunitat Valen-
ciana. També agrair a les persones d’altres entitats amigues que han estat col·laborant i donant 
suport des de l’inici.

El futur s’entreveu més clar i harmoniós si continuem teixint la xarxa d’aquest camí. 
La Formació Professional té el potencial per formar i educar a les persones treballadores o 
emprenedores que en el futur més immediat formaran part de les empreses del nostre entorn. I 
aquestes persones seran actors que duran a terme la transformació cap a la sostenibilitat i el Bé 
Comú allà on estiguen.
Ara és el teu torn, tenim un treball per davant i un llarg camí, però sabem que no estem sols i 
confiem en el fet que TRANSFORMAR EL NOSTRE MÓN, ÉS POSSIBLE!

si voleu saber més sobre aquesta temàtica als centres educatius, contacteu amb mariorr@novessendes.org   www.futursostenible.org

Finança:Un projecte de: Amb la col·laboració de:

INICI PROCÉS AL FINALITZAR

1 2 3

Procés del projecte

� � 

! "

#$ %

&'

(

)

*

+ , -

. /


