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Existeixen empreses simulades en
el meu país?
La nostra xarxa està formada per 7.500 empreses simulades en 41 països, s’està estenent molt ràpidament i ja
arriba a tots els continents i a tots els racons del món.
Contacta amb nosaltres per trobar una empresa simulada a prop de la teva localitat.

Xarxa Internacional
d’empreses simulades

T + 34938964700
comunicacio@inform.es
www.inform.cat

Cóm puc participar en el projecte?
La nostra metodologia “Aprendre fent” és aplicable a
nombrosos col·lectius, com són estudiants, persones
aturades, persones discapacitades o també personal
que es vulgui reciclar en empreses reals. Anualment
s’obren empreses simulades noves en molts països que
són socis nostres. Si actualment en el teu país no hi ha
cap xarxa d’empreses simulades, contacta amb nosaltres i t’explicarem com pots començar una empresa simulada en el teu centre educatiu, universitat, empresa o
en el teu centre de formació.

Karolingerstrasse 93
45141 Essen / Germany
T + 49 201 800 50 38 9
info@penworldwide.org
www.penworldwide.org
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Operem a la Frontera amb la Realitat
EUROPEN-PEN INTERNATIONAL
Worldwide Practice Enterprises Network

Aprendre Fent
Les empreses simulades són empreses gestionades per
l’alumnat, on els mateixos estudiants són caps d’empresa i
els professors assumeixen el paper d’instructors.
Aprèn la nostra metodologia “Aprendre fent” i coneix tots els
avantatges que motiven i inspiren les persones que busquen
feina, a desenvolupar les habilitats que necessiten per tenir èxit.

Connectem el món

Què és una empresa simulada?

La nostra Xarxa Internacional d’Empreses Simulades ajunta
els participants de més de 7.500 empreses simulades de centres educatius, escoles, universitats, institucions formatives i
empreses de més de 40 països de tot el món.
Fent un èmfasi especial en la preparació professional, les empreses simulades ofereixen una plataforma empresarial internacional simulada que proporciona als estudiants avantatges
competitius mitjançant el treball en equip i el desenvolupament
d’habilitats en emprenedoria, negocis internacionals, resolució
de problemes i comunicació.
Mitjançant els negocis i les relacions comercials amb les empreses, a través de fronteres i cultures, l’alumnat desenvolupa
un coneixement pràctic de les expectatives reals tant del seu
lloc de treball com del món empresarial, i d’aquesta manera
millora les seves competències d’ocupabilitat i el seu esperit
emprenedor.

Una empresa simulada és un negoci simulat que l’alumnat
gestiona com una forma pràctica d’aprenentatge del món
empresarial o de millora de les seves competències empresarials. La forma d’aprenentatge “Aprendre fent” pot
adaptar-se perfectament a una gran varietat de col·lectius
com ara estudiants, persones aturades, discapacitades i
personal que es vulgui reciclar en empreses reals. Cada any
obren portes empreses simulades noves en centres educatius, escoles, universitats, centres de formació professional,
empreses i centres de formació d’arreu del món.
Les empreses simulades compren i venen productes i serveis virtuals entre elles, en l’àmbit nacional i internacional, i
utilitzen diners virtuals. Els estudiants, com a personal de
les empreses simulades, reben un salari virtual que també
poden gastar en productes i serveis de la Xarxa Internacional d’Empreses Simulades gestionada per EUROPEN-PEN
International.

Què és EUROPEN-PEN International?
EUROPEN-PEN International ofereix a les organitzacions
educatives i formatives accés a l’economia virtual i a la seva
plataforma internacional per donar suport a la formació laboral de l’alumnat, identificar futures carreres professionals,
obrir noves oportunitats emprenedores i empresarials i donar
a l’alumnat coneixements sobre les seves pròpies habilitats,
aptituds i interessos. La nostra economia virtual internacional està disponible per a tots els equips de formadors i
d’estudiants de la Xarxa d’Empreses Simulades, cosa que
facilita l’aprenentatge dels costums lingüístics internacionals,
culturals i de negocis. Coordinem les relacions comercials de
més de 7.500 empreses simulades en 40 països. L’alumnat
de l’empresa simulada treballa amb un equip assessor professional que orienta, dóna suport i suggereix estratègies empresarials i processos com la promoció, el comerç, la gestió de recursos humans i la gestió financera perquè aquest
alumnat pugui comprendre els fonaments empresarials.

