
 
 

Projecte / experiència: 

PROJECTE TONI,  
Tenim Oportunitats, Necessitem 

Idees 

Organitza: 

Centres de secundària del municipi  

Col·labora: 

Servei d’Educació  

i entitats del municipi 

 

Àmbit: 

Ciutat, emprenedoria 

 

 

Resum: 

Tenim Oportunitats, Necessitem Idees, o dit d’una altra manera, Projecte 

TONI, és el nom del treball sobre emprenedoria que realitzen de forma coordinada 

els quatre instituts de Banyoles, amb el recolzament del Servei d’Educació i la 

col·laboració de diverses entitats del municipi.  

 
 

 

Descripció: 

 
Amb aquest projecte es pretén que els nois i noies, partint de l’observació de la 

ciutat i de les necessitats detectades per ells mateixos, diferents agents i entitats, 

projectin idees sobre com resoldre-les i les converteixin en un projecte 

emprenedor. 

 

El projecte s’inicia a cada centre, amb els treballs dels tutors, i amb una sessió 

conjunta de plantejament de necessitats que coordina l’Ajuntament. En aquesta 

sessió hi participen els professors i alumnes dels centres educatius, regidors de 

l’Ajuntament de Banyoles i entitats de la ciutat. Tant els regidors, com les entitats i 

els diferents grups d’alumnes exposen i comparteixen necessitats que observen a la 

ciutat.  

 

A partir d’aquesta sessió inicial a cada institut l’alumnat, a partir d’una necessitat, 

s’organitza en petits grups i treballa per desenvolupar un projecte emprenedor de 

recerca de solucions o millores, amb el seguiment del professorat, i quan s’escau 

amb la participació d’experts. 

 

El projecte conclou amb una nova sessió conjunta de tancament, on cada grup 

exposa la seva recerca i conclusions 

  

Amb aquest nom també es vol homenatjar la figura d’en Toni, un professor que es 

va dedicar a formar joves amb dinamisme, humanitat, il·lusió i esperit emprenedor. 

 

 



 

 

Objectius principals: 

 
- Promoure entre els joves actituds emprenedores i compromeses de manera 

activa i vivencial amb la millora de la ciutat 

- Fomentar les actituds cíviques i la convivència a la ciutat 

- Fomentar el treball en xarxa i teixir complicitats i col·laboracions entre la 

comunitat educativa i el teixit associatiu 
 

 

 

Resultats/avaluació: 

En aquests moments el projecte s’està desenvolupant en la seva tercera edició. A 

cada edició s’han obtingut presentacions promocionals elaborades pel mateix 

alumnat i amb diferents formats. La valoració és molt positiva, tant per part dels 

nois i noies participants i el professorat com per part de les entitats que hi han 

col·laborat. 

 

 

 

Contacte i enllaços 

 

Telèfon: 972 581848 (Servei d’Educació) i els telèfons dels instituts 

Adreça electrònica: educacio@ajbanyoles.org 

Enllaços:   

http://agora.xtec.cat/iespladelestany/ 

https://agora.xtec.cat/iesperealsius/  

http://agora.xtec.cat/ies-brugulat/ 

http://www.escolacasanostra.cat/ 
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