
PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA I DESENVOLUPAMENT EN EMPRENEDORIA: 
D’ESTUDIANT A EMPRESARI- EN EL XIII Concurs "Projecte Empresarial" per a 
Cicles Formatius i Batxillerat de la Facultat d’Economia de la Universitat de 
València. - POMONA MEDITERRANEAN GASTROEVENTS format pels alumnes 
Raúl Poveda, Natxo Martínez, Joel Besalduch, Marc Besalduch i Alex Ferrando 
de 2n Batxillerat.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estand de POMONA MEDITERRANEAN GASTROEVENTS en el hall de la 
Facultat d’Economia de la Universitat de València. 

 
L'alumnat de l'assignatura optativa Fonaments d’Administració i Gestió 
d'Empreses de 2n de Batxillerat ha participat amb un projecte empresarial en 
una varietat de concursos quedant en tots en molt bona posició: 
 
1. PREMI A L’EXCELÈNCIA I DESENVOLUPAMENT EN EMPRENEDORIA: 
D’ESTUDIANT A EMPRESARI EN EL XIII Concurs "Projecte Empresarial" per a 
Cicles Formatius i Batxillerat de la Facultat d’Economia de la Universitat de 
València. 



 
El treball ha consistit en l'elaboració d'un projecte empresarial en el qual 
s'exposa una idea i un projecte de negoci. 
 
Els objectius són: fomentar i estimular l'activitat emprenedora entre els joves; 
potenciar el desenvolupament d'habilitats com l'observació, la iniciativa, 
l'assumpció de riscos, la presa de decisions, la resolució de conflictes, la 
sensibilitat  social amb el medi ambient i el treball en equip; premiar la 
iniciativa i creativitat dels joves que estudien cicles formatius de grau superior 
o batxillerat a la Comunitat Valenciana mitjançant la presentació d'un projecte 
d'aquest concurs. 

 

    
Imatges de l’estand. 

 
 
 
Més informació: 
https://www.uv.es/uvweb/economia/es/noticias/entregados-premios-
accesits-del-xiii-concurso-proyecto-empresarial-facultat-economia-
1285923370035/Novetat.html?id=1286194782640 
 
 
 
 
 

https://www.uv.es/uvweb/economia/es/noticias/entregados-premios-accesits-del-xiii-concurso-proyecto-empresarial-facultat-economia-1285923370035/Novetat.html?id=1286194782640
https://www.uv.es/uvweb/economia/es/noticias/entregados-premios-accesits-del-xiii-concurso-proyecto-empresarial-facultat-economia-1285923370035/Novetat.html?id=1286194782640
https://www.uv.es/uvweb/economia/es/noticias/entregados-premios-accesits-del-xiii-concurso-proyecto-empresarial-facultat-economia-1285923370035/Novetat.html?id=1286194782640


 
 

2. GUANYADORS DE LA FINAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL XV 
Concurs “DESAFIO JÚNIOR EMPRESARIAL D'ESIC” , competició entre grups 
d’alumnes de diferents centres d'ensenyament que, amb l'ajuda del 
professorat, simulen la realitat empresarial creant la seua pròpia empresa. 
Una de les principals missions d'esta competició és la de motivar estudiants 
de batxillerat i cicles formatius cap a la cultura emprenedora igual que 
afavorir l'esperit emprenedor als centres educatius. Entre els seus objectius 
destaquen els de fomentar el treball en equip, competir en un ambient 
professional i finalment decidir amb la presa de decisions, quines opcions 
beneficien d'una manera més directa a l'empresa. 

 
  

 

3. 

SEMIFINALISTES EN YOUNG BUSINESS TALENTS D’ESIC. ÚNIC PROGRAMA QUE ET 
PERMET ADQUIRIR EXPERIÈNCIA AMB LA PRÀCTICA. 
 



 
 

Un simulador empresarial que et permet practicar prenent tot tipus de 
decisions dins d'una empresa i participar en una competició regional i nacional. 

 
Pots viure el mateix que es viu quan es gestiona una empresa. 

 
Què es fa?  
Dirigir una empresa: Analitzar, Planificar, Executar i Controlar.  
Els plans formats per un conjunt de decisions són la part més essencial de l’YBT. 
Les decisions s’introdueixen en el simulador. El Young Business Talents et 
permet emular amb precisió el que ocorre en el món empresarial. 

 
 ENHORABONA PER LA VOSTRA GRAN IMPLICACIÓ DURANT TOT L’ANY!!! 
  

Les professores ens sentim molt orgulloses de la resposta de l’alumnat, que ha 
mostrat durant tot el curs la seua motivació i voluntat de superació. 


