
    

 

Nota de prensa  

 
 presenta les claus per 

fomentar l’esperit emprenedor des de 
les escoles 

 

• L’Obra Social ”la Caixa” ha organitzat avui a Sevilla una jornada amb 

quasi 200 professors per transmetre’ls els principals elements que 

poden contribuir a impulsar la cultura emprenedora a les escoles 

andaluses. 

 

• Durant l’acte “Educació en emprenedoria”, s’han presentat recursos 

per poder fer servir a l’aula, com ara el nou KitCaixa Economia. I, a 

més, diverses escoles andaluses han exposat iniciatives i bones 

pràctiques. 

 

• Genís Roca, expert en estratègia digital, ha aportat la seva visió sobre 

l’impacte del factor digital en matèria educativa. 

 

• L’acte continua a www.educaixa.com, on els professors podran 

continuar compartint idees, recursos i iniciatives.  

 
Sevilla, 27 de novembre de 2012.- La directora general adjunta de la  

Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán, i el delegat general de ”la Caixa” a Sevilla, 

Felipe Pulido, han presentat aquesta tarda a Sevilla la jornada “Educació en 

emprenedoria”, que impulsa el programa  de l’Obra Social ”la Caixa”, 

que té com a objectiu potenciar la importància de l’emprenedoria entre els joves 

escolars andalusos. 

 

Conscient de la gran rellevància social de l’emprenedoria i coneixent l’interès 

de les escoles a fomentar la cultura emprenedora,  ha reunit a 

Sevilla a quasi 200 professors amb la finalitat de donar-los suport en aquest 

repte i compartir amb ells alguns dels principals elements que els poden facilitar 

la feina a l’aula.  

 

La jornada ha començat amb una reflexió de Genís Roca, soci director de 

RocaSalvatella i especialista en estratègia digital, al voltant de com les noves 

tecnologies transformen el conjunt de l’educació i les maneres d’ensenyar i 

aprendre, en general, i d’una manera aplicada a l’emprenedoria, en particular.  

 



    

 

 

El segon eix de l’acte ha estat la presentació de diverses iniciatives i bones 

pràctiques en l’àmbit de l’educació en emprenedoria per part d’escoles 

andaluses. La ponència ha permès conèixer els reptes plantejats, els projectes 

desenvolupats i els resultats aconseguits, per part dels docents mateixos i els 

estudiants responsables de les iniciatives.  

 

L’esdeveniment s’ha completat amb l’exposició d’alguns dels recursos i les 

eines al voltant de l’emprenedoria que ha desenvolupat , com ara un 

decàleg que aporta deu claus per fomentar l’esperit emprenedor des de les 

escoles o el KitCaixa Economia. El KitCaixa Economia és una eina educativa 

que explica els conceptes bàsics d’economia i finances, i potencia la capacitat 

d’iniciativa i l’esperit d’innovació dels alumnes.  

 

Tots els recursos educatius de l’Obra Social ”la Caixa” es poden descarregar a 

través del portal www.educaixa.com en el qual, a més, s’ha habilitat un espai 

dissenyat perquè aquest primer punt de trobada entre els professionals 

interessats en l’àmbit de l’emprenedoria pugui tenir continuïtat.  

 

 

Si en vol més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”   

Mireia Guardiola. 934 044 095 / 690 883 741 mguardiola@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

Sala de premsa multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


