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1. INTRODUCCIÓ 

Alegrium és una empresa creada en un entorn escolar que pretén ajudar els més menuts a 

assolir els coneixements més bàsics propis de l'inici de l'etapa Educació Primària de l'escola. 

L’aplicació Ego, amb l’eslògan APLICACIÓ EDUCATIVA, és el primer projecte realitzat per 

l'empresa Alegrium. L’aplicació estimula l'aprenentatge dels conceptes més bàsics de les 

matèries llengua anglesa, matemàtiques i dibuix als principis de Primària a través dels seus jocs, 

i així fer aquestes matèries una mica més fàcils i amenes. 

Amb aquesta aplicació volem transmetre seguretat a tots els nostres usuaris, tant els alumnes 

com els seus pares i els seus professors de l'escola . Volem deixar veure que la nostra app pot 

simplificar l'aprenentatge d'algunes de les matèries de l'escola. Volem ser una empresa propera 

i familiar, que sempre tingui en compte les necessitats dels nostres usuaris, gràcies als quals vam 

néixer i som aquí. 
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2. EMPRESA 

A. NOSALTRES 

Alegrium és un grup de 5 joves emprenedors que es dedica a fer aplicacions educatives per 

ajudar els nens i nenes a introduir diferents matèries essencials que hauran d’aprendre el 

llarg de la primària. Aquesta empresa es caracteritza per fer l’aplicació com un joc per el nen 

o nena i així el nen s’ho passarà bé jugant i alhora estarà aprenent sense donar-se compte. 

B. ESTATUTS 

Abans de començar a treballar en l’aplicació en si, vam haver d’assignar-nos cadascú un rol 

primari i un de secundari, per tal de facilitar la feina a l’hora d’organitzar-nos. Els rols 

assignats varen ser els següents: 

MEMBRE DE L’EQUIP ROL PRIMARI ROL SECUNDARI 

Fàtima El Achabi Comunicadora Constructora 

Irene Ortega Comunicadora Exploradora 

Pol Sanromà Constructor Comunicador 

Ivan Soriano Explorador Comunicador 

Marc Teixidó Explorador Comunicador 

 

C. PACTES DE L’EQUIP 

1. Ser puntuals. 

2. Si una persona falta un dia, se li comunicaran les feines fetes aquell dia i haurà de fer la 

seva feina a casa.  

3. Sí el període de temps de faltes és llarg, es farà el mateix que en el pacte número dos. 

4. Si s’alça la veu en forma de discussió, la resta de l’equip intentarà posar ordre a la 

situació. 

5. Escoltar cadascuna de les idees aportades de cada membre de l’equip. 
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3. LA NOSTRA APP 

A. PLUJA D’IDEES 

Per a fer un bon treball, sempre cal haver fet una pluja d’idees o brainstorming, a partir del 

qual podrem determinar els problemes que hi ha a la societat que podrem solucionar 

nosaltres. 

ESCENARI PROBLEMA SOLUCIÓ 

Matemàtiques No saber fer les operacions 

matemàtiques més bàsiques 

(sumes, restes o  multiplicacions). 

Exercicis amb exemples de 

sumes, restes i multiplicacions 

Llengua anglesa No saber els colors més bàsics en 

anglès. 

Botons dels colors seleccionats 

que en picar-los emeten un so 

per saber com es pronuncien. 

Dibuix No saber els colors més bàsics en 

anglès. 

Els colors en anglès pintant-los 

sobre un fons blanc. 

 

B. LA NOSTRA IDEA 

La nostra aplicació està relacionada amb el àmbit de l’educació, concretament la educació 

dels nens i nenes de primària. La nostra idea és ensenyar diferents matèries que s’estudien 

en la primària d’una forma més entretinguda, és a dir , en aquesta aplicació hi han diferents 

activitats de diferents  matèries que servirà com un reforç per al nen i alhora obtindrà 

coneixements per el seu futur.  

Per crear aquesta aplicació hem utilitzat varis elements que creiem que poden cridar 

l’atenció dels nens i nenes que faran sevir aquesta aplicació i hem creat un espai on podran 

dibuixar. 

C. MAPA D’ESCENARIS 

Un cop pensat el que oferiria la nostra aplicació l’hem hagut d’estructurar segons els 

diferents escenaris que hem descrit a la pluja d’idees. 
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D. MAPA CONCEPTUAL 

Una vegada fet el mapa d’escenaris, per tal d’organitzar l’aplicació, hem fet un mapa 

conceptual amb Mind42. 

 

E. FUNCIONALITATS 

Un cop fet el mapa conceptual, hem fet el que seria un model de l’aplicació utilitzant 

Balsamiq, per a tenir una idea més exacta de com seria l’aplicació. 
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4. PUBLICITAT 

A. VÍDEO PROMOCIONAL 

En el vídeo apareix: 

 Un nen 

 Una mare 

 Una agenda 

 Un examen de sumes, restes i multiplicacions 

 Un mòbil 

Guió: 

1. Nen jugant amb el mòbil 

2. La mare nega amb el cap 

3. La mare veu que a l’agenda del nen té apuntat un examen per al dia següent 

4. En comptes d’enfadar-se, busca en el mòbil una aplicació (EGO) 

5. Li ensenya l’aplicació al nen 

6. El nen practica amb l’aplicació 

7. Al dia següent torna amb el examen que ha tret un 10 

L’anunci de televisió es pot visualitzar en el següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=VHe1FZKXGDg&feature=youtu.be 

També es pot veure a la nostra pàgina web: 

https://alegriumego.weebly.com/  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VHe1FZKXGDg&feature=youtu.be
https://alegriumego.weebly.com/
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B. PÒSTER DE L’APLICACIÓ 
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5. ESQUEMA DE MODEL DE NEGOCI 

A. PROPOSTES DE VALOR 

- Quin valor aportem al client? 

La nostra aplicació, Ego, surt amb la intenció d’ajudar i millorar l’aprenentatge dels 

petits de la casa en l’etapa de l’inici d’Educació Primària. 

Creiem que aquesta aplicació pot esdevenir un estímul per a l’aprenentatge per a aquest 

sector del públic, i que així els seran més fàcils les matèries descrites al paràgraf anterior. 

- Quin dels seus problemes estem ajudant a resoldre? 

Com hem dit, la nostra app pretén ajudar aquest col·lectiu, però també els seus pares i 

familiars més propers, a qui volem transmetre molta confiança per a l’educació dels seus 

fills ja que, de moment, només tenim aquestes funcionalitats, però en un futur 

pretenem crear-ne per als cursos següents. 

- Quins paquets de productes o serveis estem oferint als nostres 

clients? 

Els nostres clients es poden agrupar en un gran segment: el públic infantil. Aquest públic 

és el motiu gràcies al qual des d’Alegrium hem decidit tirar endavant el projecte Ego. 

Com que la nostra aplicació consisteix en activitats i funcionalitats per a facilitar la vida 

en un aspecte tan important per al públic a qui va dirigit, volem transmetre molta 

confiança. 

- Quines necessitats del client estem satisfent? 

Alegrium va néixer amb el propòsit de sempre satisfer les necessitats del client objectiu, 

i és precisament per això, també, que hem tirat endavant Ego. Amb aquesta aplicació 

no només estem intentant satisfer les necessitats dels nostres clients, els nens i nenes, 

sinó que també facilitem la vida als familiars més propers de l’alumne, persones clau en 

l’aprenentatge del nen/a. 
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B. CARACTERÍSTIQUES 

- Característiques principals 

Us presentem l’aplicació per a mòbils Ego de l’empresa Alegrium, una app pensada per 

a l’aprenentatge bàsic dels més petits de la casa a l’inici d’educació primària, centrant-

nos en les matèries de matemàtiques, llengua anglesa i dibuix. 

A continuació, detallem el que inclou l’aplicació a cada apartat: 

 Matemàtiques: 

o Sumes: hi trobarem sumes amb nombres aleatoris de l’1 al 100. 

o Restes: hi trobarem restes amb nombres aleatoris de l’1 al 100. 

o Multiplicacions: hi trobarem multiplicacions amb nombres aleatoris de l’1 al 

10. 

 Llengua anglesa: hi veurem una sèrie de botons que en prémer-los, sonarà la 

seva pronunciació. 

 Dibuix: hi trobarem un llenç de color blanc amb diferents botons que en 

prémer-los, el llenç el podrem pintar amb el color seleccionat. 

- Estatus 

Alegrium és una  empresa  jove  amb  moltes  ganes  de  posicionar-se  al  mercat  i  

d’innovar  i ajudar  a  la  comunitat.  Per  aquesta  raó  aquesta  empresa  ha  estat  

acceptada  i  valorada positivament des del moment de la seva creació per la comunitat 

educativa i per tothom qui, d’una manera o altra, s’involucra en l’aprenentatge de nens. 

Això  ha  estat  possible,  gràcies  a  les  funcionalitats  que  la nostra aplicació, Ego, 

aporta al client. 

C. PREU, DESPESES I BENEFICIS 

Per a que l’empresa tingui un cert coneixement i que es coneguin les funcions de la seva 

aplicació, Alegrium ha realitzat diferents campanyes publicitàries per a que es doni a 

conèixer la nostra aplicació, com per exemple posar el nostre pòster publicitari al carrer 

i a internet. L’empresa ha llogat a la seva localitat de naixement un local on es gestionarà 

l’aplicació. 

Els comptes de l’empresa per més són els següents: 
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SERVEI DESPESA PER MES 

Mostrar l’anunci a la televisió 8.000€ 

Pòster publicitari 5.000€ 

Salari dels treballadors (1.200 x 5) = 6.000€ 

Lloguer del local 700€ 

Llum, aigua i gas 600€ 

Internet 100€ 

TOTAL 20.400€ 

 

Per obtenir el màxim benefici de l’empresa, només posarem l’anunci a televisió el primer mes 

de l’any. Les despeses queden així: 

SERVEI DESPESA PER MES 

Pòster publicitari 5.000€ 

Salari dels treballadors (1.200 x 5) = 6.000€ 

Lloguer del local 700€ 

Llum, aigua i gas 600€ 

Internet 100€ 
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TOTAL 12.400€ 

 

A partir dels següents mesos el pòster publicitari només es podrà veure per Internet en els 

principals diaris de Catalunya. Les despeses es redueixen de la següent manera: 

SERVEI DESPESA PER MES 

Pòster publicitari 5.000 - 4.000 = 1.000€ 

Salari dels treballadors (1.200 x 5) = 6.000€ 

Lloguer del local 700€ 

Llum, aigua i gas 600€ 

Internet 100€ 

TOTAL 11.400€ 

 

Finalment, els últims dos mesos del any l’empresa tornarà a invertir en l’anunci de televisió, així 

els consumidors no s’oblidaran de la nostra aplicació. 

SERVEI DESPESA PER MES 

Mostrar l’anunci a la televisió 8.000€ 

Pòster publicitari 1.000€ 

Salari dels treballadors (1.200 x 5) = 6.000€ 
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Lloguer del local 700€ 

Llum, aigua i gas 600€ 

Internet 100€ 

TOTAL 16.400€ 

 

Beneficis: 

MES DESPESES PER MES INGRESSOS PER MES BENEFICIS PER MES 

1 20.400€ 23.000€ 2.600€ 

2-10 11.400€ 15.000€ 3.600€ 

11-12 16.400€ 20.000€ 3.600€ 

 

D. RELACIONS AMB ELS CLIENTS 

ALEGRIUM vol ser una empresa que els seus productes arribin als nens a través del pares, 

així promou més seguretat dels nens a l’hora d’utilitzar Internet. 

E. CAMPANYA PUBLICITÀRIA 

Per tal de donar a conèixer a la nostra empresa i els nostres productes, per Alegrium 

l’element més important és la publicitat. Ja sigui coneguda per cartells o per l’anunci de 

l’empresa, lo més important és que es conegui. Hem elaborat un esquema sobre les fases 

de la campanya publicitària. 



EGO 

 

14  

 

F. SEGMENTS DE CLIENTS: 

El nostre model de negoci està dissenyat per tal de satisfer i millorar l’aprenentatge dels 

més petits de casa, tot i que els seus familiars també juguen un paper molt important en la 

nostra empresa. Ells són els encarregats de que l’aplicació arribi als nens a través d’ells. 

D’aquesta manera afavorim a que els nens tinguin més seguretat a l’hora d’utilitzar el 

telèfon mòbil i Internet. 

CAMPANYA 
PUBLICITÀRIA

DONAR-NOS A 
CONÈIXER

BONA IMATGE 
DE L'EMPRESA

VENDRE ELS 
PRODUCTES

ANUNCI TV, 
PÒSTER


