
 
 

 
Enterprising & Fun 

 
Working Meeting in Mataró.  

 
 
 
Diumenge 13: 
 

-15:00: Arribada del vol des de Copenhaguen a l’aeroport del Prat. 
 
-16:45: Benvinguda dels alumnes a l’estació de Mataró. 

 
 
Dilluns 14: 
 

-08:00 - 10:00. Sala de conferències. 
Dinàmiques de coneixença conjuntes i dinàmiques de coneixença amb els grups de            
treball. 
 
-10:30 - 13:00. Centre històric. 
Els grups de treball visiten als punts històrics més rellevats del centre de Mataró. 
 
-13:00. Ajuntament de Mataró. 
Rebuda oficial al saló de plens de l’Ajuntament de Mataró per part de l’alcalde o el                
regidor d’educació. 
 
-16:00. Botiga solidària de comerç just, carrer Barcelona número 50 . 
Debat amb en Martí Boneta, representant d’OIKO crèdit (banca ètica) i l’ONG            
Fundació Tercer Món. 

 
 
Dimarts 15:  
 

-09:00. Tecnocampus. 
Tots els alumnes i professors ens trobem sota la Laia l’Arquera.  
 
-09:30 - 10.30. Tecnocampus. 
Sessió sobre la incubadora d’empreses: explicació, participació d’un empresari de          
l’incubadora i visita a l’incubadora. 
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-10:30 - 11:00. Esmorzar. 
 
-11:00 - 12:00. Tecnocampus. 
Taula rodona sobre l’importància de l’ajuda a l’emprenedoria. 
 
Representant del Tecnocampus. 
Representant de la cambra de comerç de Barcelona. 
Docent d’economia d’empresa a l’INS Miquel Biada. 
 
-12:00 - 12.30. Recés. 
 
-12:30 a 13:30. Tecnocampus. 
Taller “Canvas” amb l’Ana Úbeda, professora d’economia d’empresa de l’INS Miquel           
Biada.  

 
 
Dimecres 16 (tot el dia a Barcelona): 
 

-08:00. INS Miquel Biada. 
El modernisme: ruta guiada 

 
● 08:00 - L’autobús surt del Miquel Biada. 

 
● 09:00 - L’autobús ens deixa a la Pedrera.  

Visita a la Pedrera i a la “mansana” de la discòrdia. 
 

● 10:45 - L’autobús ens recull a Plaça Catalunya. 
 

● 11:00 - L’autobús ens deixa a Sagrada Família.  
Visita de l’exterior de la Sagrada Família, avinguda de Gaudí i Hospital de             
Sant Pau. 

 
● 13:30 - L’autobús ens recull a l’Hospital de Sant Pau. 

 
● 13:45 - L’autobús ens deixa a Plaça Catalunya (dinar i estona lliure). 

 
● 16:30 - Visita Fàbrica Moritz. 

 
● 18:00 - L’autobús ens reculla a Plaça Catalunya. 

 
● 19:00 - L’autobús ens deixa al Miquel Biada. 

 
 
Dijous 17: 
 

-08:00 - 14:40. Sala de conferències, INS Miquel Biada. 
Reunions dels equips de treball 
 
-10:30. Mataró Ràdio. 
Entrevista a la directora de l’INS Miquel Biada, a un professor català, un professor              
suec i a una o dues parelles d’estudiants. 
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-12:30 - 13:30. Sala de conferències, INS MIquel Biada. 
Debat amb Ricard Jornet, responsable de Som Mobilitat.  

 
 
Divendres 18: 
 

-08:00 - 11:00. Can Fugarolas, carrer Tolón número 6.  
Visita guiada per l’espai cultural autogestionat i nexe de cooperatives Can Fugarolas.            
Visita guiada per l’enginyer i compositor musical Joan Cot. 
 
-12:00 - 14:00. Cafè de Mar, carrer Santa Rita número 1 . 
Visita del viver de cooperatives ubicat al Cafè de Mar. 
 
-20:30. INS Miquel Biada. 
Sopar de comiat amb les famílies. 

 
 
Dissabte 19: 
 

-11.00. Estació de Mataró. 
Darrer comiat a l’estació de Mataró (les famílies acompanyen als alumnes suecs a             
l’estació). 
 
-15:15. Aeroport del Prat. 
S’enlaira el vol de tornada cap a Copenhaguen.  

 
 
 
 
 
Telèfon mòbil 24 hores per emergències:  
629 05 44 56 (whatsapp no disponible). 
 
Correu electrònic de contacte: 
mgimenez@biada.net 
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