
 

 
 
 
 
 

        L’entrevista: Marta Duran  
        Empresària i docent 

        Acadèmia d’idiomes CHALLENGE 1   

   
“Sortir de casa, viure i treballar fora t’obre la ment, te n’adones que pots fer moltes coses. El 
fet de ser jove  et dóna un valor afegit al que fas, he viatjat, he vist maneres diferents de fer les 
coses, m’ agrada innovar i poder aplicar tot allò que he après.…”  
 
● Marta Duran és una jove emprenedora, que va decidir ara fa dos anys obrir una acadèmia 

d’idiomes al barri de la Girada.  Com vas decidir  iniciar una activitat amb tanta oferta a Vilafranca? 
 
Sempre havia volgut ser professora, vaig estudiar filologia anglesa, vaig treballar a diverses acadèmies 
de Vilafranca, també vaig viure diferents períodes als Estats Units donant classes d’anglès i 
d’espanyol. Es van ajuntar varis factors: d’una banda, és difícil trobar feina perquè les llistes a 
l’ensenyament públic estan tancades i a la privada aconseguir una jornada complerta és complicat i 
d’altra banda volia introduir a l’aprenentatge dels idiomes elements metodològics innovadors.  
 
Sortir de casa, viure i treballar fora t’obre la ment, te n’adones que pots fer moltes coses. El fet de ser 
jove dóna un valor afegit al que fas, he viatjat, he vist maneres diferents de fer les coses, m’agrada 
innovar i poder aplicar tot allò que he après... 
 

 Vas buscar assessorament abans de llançar-te a la piscina? 
 
Vaig fer un primer pla d’empresa a l’Àgora i em van dir que hi havia moltes acadèmies a Vilafranca i 
que no aportava res de nou, és per això que em vaig plantejar reformular-lo i oferir més idiomes per 
abarcar més públic i també oferir cursos a les empreses per marcar la diferència.  
 
Un punt positiu és el barri, sempre vaig tenir clara la ubicació a La Girada. Jo ja vivia al barri i sabia 
que no hi havia cap altra acadèmia llavors. Pels pares dels alumnes és important que l’acadèmia 
estigui a prop del seu domicili  i pels adults és un lloc cèntric i de fàcil aparcament. 
 

 Quina és ara per ara la oferta formativa de Challenge? 
 
Ensenyem vuit idiomes: anglès, francès, italià, alemany, rus, xinès, català i castellà. Oferim cursos per 
a infants, joves, adults i per a empreses. També és important per captar més alumnes la nostra 
diversitat d’horaris d’acord amb la demanda de l’alumnat i tenir preus competitius.  
 

 Quins van ser els primers obstacles a superar o  els reptes que vas haver d’ afrontar per poder obrir   
l’acadèmia? 
 
Al principi tot és nou, normativa, llicències, finançament,... No saps ben bé per on començar. Vaig 
haver d’informar-me molt i mourem buscant assessorament. Vaig decidir finalment capitalitzar el 
meu atur i vaig constituir una SCP.  
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Un dels handicaps també va ser trobar professors qualificats. Una de les principals demandes dels 
alumnes és que el professor sigui nadiu tot i que cal dir que no sempre coincideix el fet que sigui 
nadiu amb que sàpiga ensenyar i transmetre als alumnes. Hi ha llicenciats en filologies i traductors 
intèrprets que han viscut en altres països i estan molt qualificats. La plantilla de l’acadèmia és jove i 
altament qualificada. Som nou persones i gairebé tots/es tenim menys de 30 anys.  
 
Una de les coses que més m’enorgulleix es poder treure de l’atur  gent jove que està molt qualificada, 
amb moltes ganes de treballar.  Quan comences, el fet de ser jove també és un repte perquè moltes 
vegades es relaciona el fet d’estar ben qualificat amb l’experiència d’anys. La gent jove avui en dia 
estem molt preparats i ser professor és molt vocacional, això fa que sempre donis el teu 100% i 
estiguis engrescat a projectes nous i a innovar.  
 

 Per endegar un negoci segur que es requereix molta dedicació. Com són les teves jornades 
laborals?  
 
És molt dur, vius per al negoci. La jornada és de dilluns a dissabte, de 8:00 del matí a 10:00 de la nit i 
de vegades també els diumenges. No tens vida... però ho fas amb il·lusió perquè és el teu projecte, 
fas el que t’agrada i saps que tots els inicis són durs, però sempre obtens la teva recompensa. 
 

 Perquè consideres innovadora metodològicament la teva proposta? 
 
En primer lloc, crec que és bàsic conèixer les persones per entendre quines dificultats tenen per 
aprendre un idioma i quina és la seva motivació. És important partir de les necessitats i els desitjos de 
cadascú, sobretot quan treballes amb adults. Desprès d’aquest primer pas, definir amb l’alumne allò 
que vol aprendre i  el perquè, ser flexible i adaptar-te de manera particular a cada alumne i les seves 
necessitats.   
 
També introduint a l’aula les noves tecnologies i  fent servir el llenguatge més quotidià i proper 
possible. Tot això s’aconsegueix  treballant amb grups reduïts, amb un màxim 8 alumnes per classe. 

 
Pel que fa als infants, les metodologies són molt actives, fem les classes molt participatives, amb 
moltes dinàmiques i amb una vessant lúdica. L’objectiu és la comunicació en situacions reals i l’eina 
pot ser el joc simbòlic o de rol, els infants aprenen sense adonar-se’n i gaudeixen aprenen. 

 
 Un altre dels elements metodològics que valoro molt és que nosaltres  preparem amb molta cura el 
 nostre material per tal d’adaptar-lo a cada alumne, al seu nivell i a les seves necessitats. Treballem 
 totes les branques de l’idioma: la lectoescriptura, la parla i l’escolta. Però a més a més, creiem que el 
 més important és potenciar molt la comunicació i l’assimilació de l’idioma de manera natural. 
 També valorem l’ensenyament de la cultura i la literatura que envolta l’idioma i rotem els professors 
 perquè l’alumne escolti  i assimili diversos accents.  
 

 Marta, al juliol vas contractar la Maria com a administrativa mitjançant la intermediació laboral que 
ofereix l’Oficina Municipal de Treball. Com valores aquesta tasca d’intermediació? 
 
Vaig anar a l’Oficina Municipal de Treball perquè tenia molt clares les necessitats de l’empresa però 
no sabia ben bé quin perfil era la millor. Em van informar de que a la Fassina es feia el SEFED, un curs 
de gestió administrativa que ofereix formació a administratives polivalents amb una durada de mig 
any  i vaig veure que era un perfil que podia encaixar a Challenge. Necessitava  algú que sabes una 
mica de tot en gestió administrativa i que sobretot  li agradés tractar amb  el públic i que fes que el 
client se sentís còmode.  
 



 

A part dels coneixements tècnics, penso que és molt important que la persona sigui responsable i 
tingui motivació per millorar la seva feina i ser útil. També volia una persona que cerqués estabilitat 
per a créixer i aprendre juntes i fos la meva mà dreta a l’hora de portar endavant el negoci. 
 
Des de  l’OMT em van enviar currículums, vaig fer 3 o 4 entrevistes i vaig demanar referències a altres 
empreses on la Maria havia treballat i la vaig seleccionar a ella.  
 
Valoro molt positivament aquesta intermediació perquè, a part d’estalviar-me temps, em van escoltar 
i em van aconsellar.  
 

 Ja per acabar, després de dos anys de feina com veus el futur, amb optimisme? 

 
I tant!, amb molta il·lusió i energia per créixer com a empresària i com a professora. Tinc molta sort 
perquè gaudeixo molt amb la meva feina cada dia i tot i els moments difícils si la teva feina és 
vocacional, l’energia i les ganes no s’acaben. La meva fita és millorar dia a dia en la meva professió  i 
no hi ha res millor que veure als alumnes aconseguir els seus objectius.  

 
 
Vilafranca del Penedès, juliol de 2014 


