
 
 
 
Projecte educatiu “Enterprising & Fun” 
 
Resum executiu: 
 
L’Enterprising & Fun és un projecte educatiu dissenyat per la coordinació de mobilitat 
internacional de l’INS Miquel Biada. El projecte educatiu ha estat seleccionat i finançat per la 
Unió Europea amb 33.000€. El Miquel Biada -centre creador i coordinador del projecte- 
rebrà 20.000€ del finançament previst i l’institut AfChapman de Suècia -soci col·laborador- 
rebrà els 13.000€ restants. 
 
L’objectiu del projecte és formar grups internacionals de 4 alumnes (2 alumnes suecs i 2 
alumnes catalans) perquè aprenguin a elaborar un estudi de viabilitat econòmica d’una 
organització o empresa social. Els grups de treball internacional que formaran els alumnes 
empraran l’anglès com a llengua de treball principal. Els grups de treball internacionals, 
supervisats pel seu tutor corresponent, treballaran de manera telemàtica editant documents 
online a 8 mans (tecnologia cloud) i comunicant-se per videoconferència. Les organitzacions 
que dissenyin els alumnes han de tenir la seva seu a Mataró o a Karlskrona (Suècia). Els 
alumnes es reuniran físicament a Mataró per fer treball de camp durant una setmana i, 
posteriorment, celebraran la segona reunió de treball a Karlskrona. 
 
Les organitzacions o empreses socials que dissenyin els alumnes han de mostrar una forta 
responsabilitat social, sostenibilitat mediambiental i s’han d’emmarcar en principis de justícia 
econòmica com el comerç just. Un possible projecte Enterprising & Fun és esbrinar si és 
viable crear una restaurant de cuina mediterrània a Karlskrona on els treballadors siguin 
refugiats de la guerra de Síria. Un altre exemple de projecte és esbrinar si es factible crear 
una companyia de dansa resident a Mataró en la qual la meitat dels ballarins tinguin 
discapacitats físiques o intel·lectuals. 
 
Un total de 19 alumnes de l’INS Miquel Biada participaran al projecte “Enterprising & 
Fun” de manera totalment gratuïta -viatges i estada a Suècia inclosa-. La coordinació 
de mobilitat internacional del Miquel Biada ha signat un acord amb el departament de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró per garantir que, a banda dels mèrits acadèmics, 
la selecció dels alumnes també prioritza la possible situació de vulnerabilitat econòmica que 
estiguin patint les seves famílies.             


