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SUYSE, Starting 
Up Young Social 
Entrepreneurship 
és un projecte que consisteix a 
codesenvolupar i implementar 
una metodologia innovadora 
de formació en emprenedoria 
social dirigit principalment 
als joves amb l’objectiu que 
puguin elaborar idees per 
treballar per compte propi 
o per ser contractats en el 
mercat social amb les diferents 
organitzacions associades.  
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Les start-ups socials estan liderades per emprenedors i empre-
nedores socials: generen valor social (estant atents/es als drets 
i interessos dels grups més vulnerables, responent a les crisis 
ecològiques; eradicant la discriminació contra certs grups socials, 
etc.). Tals enfocaments promouen solucions sostenibles a curt i 
llarg termini.  
 
SUYSE, Starting Up Young Social Entrepreneurship és un projecte 
que consisteix a codesenvolupar i implementar una metodologia in-
novadora de formació en emprenedoria social (on s’ensenyen habili-
tats rellevants per a l’ocupació i l’educació) dirigit principalment a les 
persones joves amb l’objectiu que puguin elaborar idees per treballar 
per compte propi o per ser contractats/des en el mercat social amb 
les diferents organitzacions associades.  

Els objectius del projecte SUYSE són: 

SUYSE és un projecte cofinançat pel Programa Erasmus + de la 
Unió Europea i és el resultat d’un treball col·laboratiu entre cinc 
organitzacions europees: McSence (Gran Bretanya), Eduforma (Ità-
lia), Business Incubator - Gotse Delchev (Bulgària), ITD (Espanya) i 
Avalon (Espanya).    

Oferir 
formació i 

guia de com 
emprendre 
socialment 

Incrementar 
l’esperit 

d’iniciativa i 
emprenedoria 

Contribuir a 
la inclusió 

social i 
laboral 

Enfortir 
l’esperit 

emprenedor
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La creació 
d’empreses socials
2. Com utilitzar 
aquesta guia  
En aquesta guia trobaràs l’ex-
plicació de la metodologia, el 
programa de formació amb les 
seves fases i objectius, les eines 
utilitzades i el treball dut a terme 
conjuntament per les organitza-
cions sòcies, amb algunes bones 
pràctiques i les experiències de 
les persones participants.       

Explicació de la 
metodologia

Programa de 
formació

Eines 
utilitzades

Bones 
pràctiques

Experiències 
dels participants
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Entrem 
en matèria
3. Les etapes de 
la metodologia   
La metodologia i la llista de 
continguts de SUYSE han estat 
co-desenvolupades per totes 
les organitzacions sòcies. Es 
tracta d’una metodologia de 
formació per familiaritzar-se 
amb l’emprenedoria social 
treballant en una seqüència 
ordenada per fases per tal de 
que les persones participants 
adquireixin les competènci-
es, habilitats i coneixements 
necessaris per a convertir-se 
en emprenedors/es socials. 
S’emfatitza la combinació de 
diferents formats d’aprenentat-
ge, que van des del e-learning 
amb recursos com el vídeo, 
visites i estades a empreses so-
cials, i per últim però no menys 
important, una metodologia 
orientada i adaptada al grup 
objectiu, les seves necessitats i 
les seves expectatives.   
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A. Els primers 7 mesos hem 
treballat amb la metodologia 
desenvolupada conjuntament
B. 11 mesos per co-desenvolu-
par i crear els continguts dels 
mòduls
C. 8 mesos per adaptar la pla-
taforma social en línia i pujar els 
materials 
D. 2 mesos per crear la pàgina 
web (treball en progrés)
E. 2 mesos pels cursos MOOC 
F. 5 dies per a la formació de for-
madors i 2 mesos de preparació  
G. 6 mesos pels certificats

H. 3 setmanes per a cada mòdul
I. 3 dies pel treball participatiu i 
l’orientació
J. 1 mes per les pràctiques i les 
visites 
K. 11 mesos per a la guia de 
formació
L. 4 mesos per organitzar cadas-
cuna de les conferències, inclosa 
la Internacional a Barcelona 
(octubre 2018)  

Els temps del procés

Metodologia - Procés 

- 8 - 

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A F



Els productes 

Resultats 

- Una metodologia desenvolu-
pada conjuntament entre tots 
els socis.
- Una pàgina web del projecte.
- Una plataforma social en línia 
amb tots els cursos i els seus 
continguts.
- Cursos de MOOC per a cada 
un dels mòduls, els quals estan 
penjats en un recurs educatiu 
obert (OER) i per tant d’accés 
lliure i gratuït per a la formació 
professional. 
- Un Certificat Europeu d’Em-
prenedoria Social per a cada 

una de les persones partici-
pants 
- Una guia de formació que ex-
plica la metodologia utilitzada 
amb les seves fases pertinents, 
bones pràctiques i articles 
basats en l’experiència dels par-
ticipants, il·lustrant d’aquesta 
manera l’impacte que ha tingut 
la formació.   
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Impactes esperats   

Els i les joves que van participar en el projecte van sortir de la forma-
ció coneixent els conceptes bàsics sobre com posar en marxa una 
empresa social. Els impactes s’han de veure en les seves comunitats i a 
nivell individual, en la seva pròpia visió del món per superar les barre-
res educatives, econòmiques i socials. 

D’altra banda, creiem que aquests/es joves participants multiplicaran 
els resultats del projecte des del moment en què expliquin el que han 
après a d’altres joves (projecte) o també per mitjà de les seves pròpies 
accions. D’aquesta manera, a mig i llarg termini, aquests/es joves parti-
cipants dels diferents països socis poden posar en marxa una empresa 
amb responsabilitat social, contribuint a una societat més sensibilitza-
da. Per tant, augmentarà el benestar social de la comunitat segons el 
tipus de serveis oferts per aquestes empreses.

Fotografies:
1. Formació a Bulgària realitzada 
per BI-GD 
2. Formació a IES Les Vinyes 
(Sta. Coloma, Barcelona)
3. Formació a la seu de McSence 
(Escòcia)
4. Visita a l’empresa social 
Biosaló de bellesa Lucía Zamora 
(Ripollet)
5. Esquema realitzat pels 
alumnes a la formació 
d’Eduforma (Itàlia)
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Aquesta és una metodologia de formació in-
novadora sobre com iniciar una empresa social 
a través del e-learning, amb lliçons i exercicis 
(inclosos vídeos i recursos) articulats en cinc 
mòduls en línia. 

És una plataforma d’accés lliure on aprendre 
el significat de l’emprenedoria social i com 
formar-ne part. Tot el contingut està en cinc 
idiomes: anglès, espanyol, català, búlgar i italià i 
es pot accedir des del web: 

http://www.suyse.eu/   

Entrem 
en matèria
4. Plataforma 
de formació 
en línia   
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En aquest primer mòdul explicarem quines són les principals 
característiques d’una empresa social, qui són aquestes persones 
responsables de l’existència de les empreses socials (és a dir, els 
i les emprenedores socials) i les seves principals característiques. 
Un altre element important d’aquestes empreses és la innovació 
social. Les empreses socials la incorporen o l’han d’incorporar per 
donar un valor afegit als seus productes o serveis i aconseguir els 
objectius que s’ha proposat. En el document d’introducció troba-
reu tota la descripció del mòdul.  

Introducció a 
l’emprenedoria 
social  

“No havia vist els 
beneficis de les 
empreses socials 
fins ara.”
Matthew, alumne del curs, 
Edimburg, Regne Unit. 

Mòdul 1
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Què és una 
empresa 
social? 

Què és la 
innovació 

social? 

Com es 
dirigeix una 

empresa 
social?

Com es 
finança una 

empresa 
social? 

Què és un 
emprenedor 

social? 

En què es 
diferencia 
una em-

presa social 
d’un altre 
tipus de 
negoci? 

Com es 
gestio-
na una 

empresa 

Recur-
sos per a 

informació 
addicional   

Aquest mòdul 
busca respondre
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En el marc de l’emprenedoria social el desenvolupament de la idea 
és un procés complex, que inclou la recerca i l’anàlisi d’oportuni-
tats, necessitats, competidors, riscos, característiques i recursos 
de l’emprenedoria. Tot això requereix també un reconeixement de 
l’entorn social i, per sobre de tot, que la idea social generi valor i 
un canvi positiu a la comunitat.  
 

La teva idea  
Mòdul 2

“És inspirador, 
fresc i innovador. 
M’agrada pensar en 
les potencialitats de 
l’emprenedoria social 
i com puc millorar 
els meus estudis i la 
meva vida.”
Aina, alumna del curs. 
Barcelona, Espanya.
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Quina és la 
idea? 

Quins 
productes 
o serveis 
oferirem? 

Com es 
diferencien 
els nostres 
productes/

serveis 
d’aquells de la 
competència? 

Com ho han 
fet altres 

persones? 

Com 
funcionaria 

la idea? 

Recursos 
de lectures i 

suport

Quines 
habilitats 

necessitem 
per això? 

Aquest mòdul 
busca respondre
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És important tenir un pla per a la nostra idea de la mateixa manera 
que necessitem saber clarament el que volem aconseguir amb el 
nostre producte o servei, com volem aconseguir-ho i quan. Per 
poder conèixer el desenvolupament del producte i la planificació 
del projecte hem dividit aquest mòdul en diversos temes per a la 
millora de la seva comprensió.  

Desenvolupament 
del producte i 
planificació del 
projecte  

Mòdul 3

“Ara crec que tinc 
la base per fer 
créixer la meva idea. 
Abans del curs, no 
sabia com ni per on 
començar.”
Silvia, alumna del curs. 
Pàdua, Itàlia. 
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Què podem 
fer per 
generar 

ingressos? 

Com ho 
posarem a 

prova? 

Com des-
envolupar i 
planificar? 

Com farem 
que passi? 

Quins 
recursos 
complets 
necessita-

rem? 

Aquest mòdul 
busca respondre
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Veurem com identificar els i les nostres clientes i possibles per-
sones interessades, i pensarem sobre com dirigir-nos a ells i elles 
per poder vendre el nostre producte/servei, alhora que intentem 
promoure un canvi de comportament que afavoreixi el desenvo-
lupament de la nostra activitat com a emprenedors/es. És decisiu 
identificar els diferents grups de persones per poder saber els 
interessos que tenen i quin tipus de relació poden aportar per im-
plicar-los en els problemes socials. Per a aquest propòsit és molt 
important entendre com funciona la comunicació persuasiva i com 
hem de fer-la servir a la nostra empresa social.   

Comunicació 
i màrqueting 
social  

“El curs em va ajudar a 
aprofundir en aquests 
temes, pensar en el 
meu projecte i tenir les 
coses més clares.” 
Nerea, alumna del curs. 
Barcelona, Espanya.

Mòdul 4
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Qui com-
prarà el 
nostre 

producte/
servei?  

Com impli-
car-nos de 
forma efi-
cient amb 
els nostres 

clients i 
amb la co-
munitat?   

Com ens 
comunica-
rem amb 

els/les nos-
tres clients/
es i/o públic 

objectiu?  

Aquest mòdul 
busca respondre

“Útil, interessant, 
proactiu.”
Stefano, alumne del curs. 
Pàdua, Itàlia.
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En aquest mòdul aprendrem a fer un pla de negoci amb especial 
atenció al pla de negocis social. Aprendrem, doncs, a saber en què 
consisteix aquest pla, per a què s’utilitza i com es compon. Ser 
un/a futur/a emprenedor/a de vegades vol dir no tenir molt clara 
una idea, per això és molt important tenir ben definit el pla de 
negoci abans de començar el camí de l’emprenedoria.  

La redacció de l’esquema del model empresarial és una bona 
pràctica que aprenen les persones participants al curs online vers 
el final de la formació. 

 

Vida extra: 
Desenvolupament 
del pla de negoci, 
esquema del 
model empresarial, 
estratègies  

Mòdul 5
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Les persones formadores van proposar de fer la redacció de 
l’esquema del model empresarial a l’últim taller per permetre a les 
persones participants treballar juntes en la redacció de la idea so-
cial, analitzar el potencial del mercat (clients/es potencials i com-
petidors), pensant en el personal necessari per a la seva posada 
en marxa, explorant les eines de màrqueting útils per a promoure 
l’empresa social i, finalment, pensant en els costos i la inversió ini-
cial, així com en els ingressos. La millor pràctica utilitzada a l’últim 
taller és útil perquè les persones participants abordin el desen-
volupament del pla de negocis complet i els permeti plantejar-se 
participar a d’altres programes europeus per a persones emprene-
dores. (És a dir, Erasmus per a joves empresaris/es). 

“L’estructura i la 
selecció dels materials 
són excel·lents. 
La informació es 
presenta d’una 
manera entenedora.”
Sofia, alumna del curs. 
Blagoevgrad, Bulgària. 
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1. McSence 
Communications Ltd

“Tot va començar a partir d’un 
esforç per recaptar fons per 
ajudar les persones locals a 
iniciar un negoci comunitari, el 
que va crear ocupació local.”  

El 1988, els esforços de recaptació de finançament van desenvolu-
par el primer negoci local, McSence Heatwise Ltd, amb l’ajuda de 
fons del govern per plans d’eficiència energètica a la llar i va crear 
les primeres feines per a la població local. 

Això va portar a un major desenvolupament i resposta al creixe-
ment local i, alhora, es va desenvolupar un Centre de Cura a la 
Llar, Neteja, Lloguer i Serveis a la Propietat, Formació i Centre de 
Conferències. Tots contractats per persones locals. 

McSence ha aconseguit respondre de forma adequada a les neces-
sitats de la comunitat i s’ha anat desenvolupant a partir de diversos 
serveis. Alguns d’aquests inclouen serralleria, locutoris i empreses 
de formació recolzades per finançament governamental i local. 

McSence ha evolucionat i constantment està innovant i pro-
vant nous productes per respondre a la creixent necessitat de la 
 comunitat.  
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http://mcsence.co.uk/
McSence Business Park, Mayfield, Dalkeith, Escòcia 
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2. Catering 
Bon Appetite 

“L’empresa ha organitzat 
la inclusió com una forma 
d’ocupació protegida.”  

Al novembre de 2015, la Fundació Maria’s World va impulsar la 
seva empresa social. La seva activitat és proporcionar serveis de 
càtering que inclouen a joves amb discapacitat intel·lectual que 
visiten el Centre de Dia per a Persones amb Discapacitat Intel·lec-
tual “Worlds”. 

L’activitat emprenedora és una activitat més de les teràpies de 
treball en el “Shelter Cafe” de la Fundació, inaugurat el 2014, i la 
següent etapa en la promoció de les habilitats dels/les joves dis-
capacitats/des per cuinar i servir a la cafeteria. Les persones amb 
discapacitat intel·lectual participen en el procés de preparació 
dels aliments i dels serveis en els llocs on es realitzen els esdeve-
niments de càtering. Un xef-terapeuta sempre dóna suport a les 
seves activitats. L’empresa genera ingressos i pot aconseguir la 
seva sostenibilitat financera.  
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http://mariasworld.org/en/
Fundació Maria’s World, 88 Bulgària  Bvd., Office 8, Sofia, Bulgària 
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3. Batec Mobility
“Millorar la mobilitat de 
persones amb diversitat 
funcional per millorar la seva 
qualitat de vida.”     

La història d’aquest projecte d’emprenedoria social està estreta-
ment lligada amb la història personal de Pau Bach, un noi tetra-
plègic que va fundar Batec Mobility l’any 2006 per portar solu-
cions de mobilitat a altres persones amb diversitat funcional. 
Batec Mobility és una empresa d’orientació social creada per per-
sones amb diversitat funcional amb l’objectiu de deixar empremta 
en aquest col·lectiu, en generar un impacte social positiu. El seu 
major impacte està en els usuaris i usuàries de les seves bicicle-
tes (batecs), que han aconseguit millorar la seva qualitat de vida 
gràcies a una major mobilitat. Finalment, col·laboren estretament 
amb les institucions, promovent un estil de vida actiu per a les 
persones amb diversitat funcional.

Aquesta empresa, situada a Barcelona, ha rebut diversos premis 
des de la seva fundació el 2006, tant per la seva iniciativa empre-
sarial com pel seu projecte social, i, en l’actualitat, la meitat de tots 
els membres de l’altament motivat equip de Batec tenen algun 
tipus de discapacitat. 
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https://batec-mobility.com/es/
Batec Mobility, R. Carrasco i Formiguera 3 08192 

Sant Quirze del Vallès, Barcelona
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4. Cooperativa 
Socioculturale
“La Cooperativa ofereix dos 
tipus de serveis: atenció social i 
sanitària i serveis culturals.”  

La Cooperativa Socioculturale va ser fundada a principis de 
1986 per iniciativa d’un grup de persones que tenien com a 
objectiu treballar en el camp de les activitats culturals i que, a 
través de l’oportunitat de respondre a les seves pròpies ne-
cessitats d’ocupació, van aconseguir satisfer les demandes de 
l’Administració pública, que en aquest moment va procedir 
a la terciarització de la gestió de serveis públics de museus i 
exposicions. Més tard, a principis dels noranta, la Cooperativa 
va assumir un nou repte: tractar amb el sector social. Avui la 
Cooperativa ofereix dos tipus de serveis: serveis socials i de sa-
lut (gestió d’instal·lacions i serveis per a nens i nenes, persones 
amb algun tipus de discapacitat i gent gran) i serveis culturals 
(gestió i serveis per a museus i exposicions, serveis a biblio-
teques i arxius). La companyia té al voltant de 2000 persones 
empleades i gestiona diferents serveis a tot Itàlia.  
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https://socioculturale.it/
Coopertiva Socioculturale, Via Boldani, 18 - 30034 

Mira Venècia, Itàlia 
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#suyseproject

“Aquest document reflecteix només els punts de vista dels 
seus autors i l’Agència Executiva d’Educació Audiovisual 
i Cultura i la Comissió Europea no es fan responsables de 

l’ús que es pugui fer de la informació continguda”



www.suyse.eu


