
UN ANY MÉS, L’INS PROVENÇANA GUANYA EN 
EMPRENEDORIA 

Pel que fa a l’emprenedoria, tanquem el curs 2015-2016 amb bon regust de boca, ja que l’INS 

Provençana ha obtingut diversos reconeixements. 

En primer lloc, vàrem participar en el concurs 7a edició dels Premis FP EMPRÈN 
organitzat per la Fundació Barcelona Formació Professional. Es tracta d’un concurs per a 

l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona www.fundaciobcnfp.cat  

Es van presentar 2 projectes d’Administració i Finances de 2n curs, on un va obtenir la 

consideració de FINALISTA en la categoria de PROJECTE EMPRENEDOR. El projecte 

premiat és AQUAPRACTIC i les promotores són tres alumnes, la Patricia Albadalejo, la Flor 

Tavara i la Sandra Martínez. L’entrega de premis es va celebrar el passat 22 de juny al Saló de 

Cent de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

 

Entrega dels diploma de participació. FONT: Fundació BCN Formació Professional 

 

 

Entrega dels diplomes de FINALISTES a les fundadores del projecte AQUARACTIC.  
FONT: Fundació BCN Formació Professional 
 

 
 



 

En segon lloc, vam concursar a la 12a edició del Concurs de Joves Emprenedors  i 

Emprenedores de Projectes Empresarials de L’H, organitzat per l’Ajuntament de 

l’Hospitalet de Llobregat.  

 

Hi van participar més de 20 alumnes del centre amb projectes empresarials de 4 famílies 

professionals diferents, concretament de la família de Comerç i Màrqueting, de la 

d’Administració i Gestió, de la d’Informàtica i Comunicacions i de la de Química.  

 

El lliurament de premis va tenir lloc a l’Auditori de la Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat el 

dia 22 de juny a la tarda, on l’INS Provençana va destacar en la categoria de Millor idea 

innovadora de producte o servei, ja que va ser premiat com  FINALISTA amb el  

projecte Bambú Bike Barcelona elaborat pel Julio Soler, l’Aida Giralt i el Miquel Tarrés, 3 

alumnes de Comerç Internacional de 2n curs,  i  com a PRIMER PREMI amb ECO CODE, 

una aplicació mòbil dissenyada pels alumnes Cristian Vath i Joel Panchame de 1r curs del cicle 

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. 

 

http://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat/-

/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/10648968 

 

http://lhdigital.cat/web/digital-

h/televisio?p_p_id=101_INSTANCE_C1kl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=vie

w&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_C1kl_urltag=v%C3%ADdeo&_101_INS

TANCE_C1kl_delta=20&_101_INSTANCE_C1kl_keywords=&_101_INSTANCE_C1kl_advancedSe

arch=false&_101_INSTANCE_C1kl_andOperator=true&_101_INSTANCE_C1kl_cur=4 

 

FELICITATS I MOLT BON ESTIU!! 


