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projecte

- Model integrat de formació dins entorn empresarial.

Ens dirigim a:

Des del primer dia, se combina la formació amb
l’activitat laboral retribuïda dins l’empresa.
Formació dual.
- Activitats: forn, pastisseria, restauració: cuina i
atenció en sala.
- Cuina central + centre de producció.

- Joves, entre 16 i 30 anys, responsables i amb il·lusió
d’aprendre una professió fent feina.
- Empreses compromeses amb els joves i la seva
formació, que volen participar en la preparació dels
futurs professionals.
- Tècnics de la professió que vulguin millorar la seva
qualificació
- Persones amb discapacitat

Models de formació:
- Professional dual
- Cicles formatius (FP, CP)
- Formació personalitzada.
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infraestructura

Més de 2.000 m2 d’espais funcionals pensats per afavorir la creativitat, la comunicació i l’intercanvi d’idees i coneixements.
Capacitat per més de 400 aprenents.
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com col·laborar? proposta per 1 any
1. Aportació de 3.000 €
Contractació de 4 aprenents
Compra de béns i/o serveis per import de 30.000 €
2. Aportació de 10.000 €
Contractació de 15 aprenents
Compra de béns i/o serveis per import de 100.000 €
3. Aportació de 25.000 €
Contractació de 35 aprenents
Compra de béns i/o serveis per import de 250.000 €
4. Aportació de més de 50.000 € / Altres aportacions
Contractació de 70 aprenents
Compra de béns i/o serveis per import de 800.000 €

3.1com col·laborar? proposta per 1 any
1. Aportació de 3.000 €
• Notícia, amb permanència d’una setmana, a la home de les
pàgines web (amadip.esment i Esment Escola Professional)
• Newsletter: 5.000 exemplars mensuals distribuïts als
nostres punts comercials (cafès botiga, cafeteria Mirall, bar
de l’Escola) i centres
• Xarxes socials
• Inserció logotip de l’entitat col·laboradora a les pàgines
web, secció entitats col·laboradores
2. Aportació de 10.000 €
• Beneficis del punt 1
• Comunicació a premsa
• Inserció del logotip a la paret dels patrocinis (situada a
l’entrada d’Esment Escola Professional)
3. Aportació de 25.000 €

Bloc A
Inserció del logotip a barra bar de l’Escola.
Inserció del logotip a columna bar de l’Escola.
Inserció del logotip a uniforme cambrers bar de l’Escola.
Bloc B
Inserció logotip a lateral de furgoneta.
Inserció logotip a trasera furgoneta.
Difusió marca entitat col·laboradora a través de televisions pròpies,
situades als 2 cafès botiga, a cafeteria Mirall i a la recepció de tallers
comercials amadip.esment (weyler).
Bloc C
Inserció logotip a lateral lona camioneta.
Inserció logotip a trasera lona camioneta.
Difusió de material audiovisual editat de la marca de l’entitat
col·laboradora a través de les nostres televisions.
Comunicació de la col·laboració a través de les estovalles dels cafès
botiga, cafeteria Mirall i bar de l’Escola (50.000 cada 6 mesos).

• Beneficis del punt 1 + 2
• Triar 2 punts del bloc A
• Triar 1 punt del bloc B
4. Més de 50.000 € / Altres aportacions
• Beneficis del punts 1+2

Notes:
Les furgonetes i camionetes estan en ruta pels municipis de Palma, Marratxí i Calvià, de 8 a 19 h., 5
dies per setmana.
Els cafès botiga reben, aproximadament, 100.000 clients a l’any.
El disseny i col·locació dels logotips de l’entitat col·laboradora als diferents suports promocionals
correrà a càrrec del departament de comunicació i màrqueting d’amadip.esment fundació.

• Triar 2 punts del bloc B

La periodicitat, simultaneïtat i durada de la publicitat a les estovalles dels cafès botiga serà a proposta
del departament de comunicació i màrqueting d’amadip.esment fundació.

• Triar 1 punt del bloc C

Qualsevol demanda no contemplada als punts anterior es plantejarà al comitè executiu de la fundació.
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valor per l’entitat col·laboradora

Prestigi i posicionament de la marca per participar a un projecte:
• Que contribueix a la formació i generació de treball.
• Que està pensat per oferir oportunitats reals als joves.
• Que és innovador, a nivell autonòmic, en la implantació de la formació dual (visió empresarial + formativa).
• Amb una entitat que fa més de 50 anys que ofereix oportunitats sociolaborals a les persones amb discapacitat i a les
seves famílies.
• Que cerca la participació i implicació de les grans empreses mallorquines.

el projecte esment escola professional és
una col·laboració KM 0, responsable, ética,
compromesa i continua.
• FORMACIÓ • INNOVACIÓ • TREBALL • RESPONSABILITAT • VALOR PÚBLIC

