
 

 

Nota de premsa 

 

El projecte educatiu d’  estimula el desenvolupament personal i 

creatiu dels alumnes per potenciar les seves aptituds emprenedores 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta 

el Projecte Joves Emprenedors 
per fomentar l’actitud emprenedora 
i creativa a escoles de tot Espanya 

 
• L’Obra Social ”la Caixa” presenta el Projecte Joves Emprenedors, una 

proposta educativa pensada per a alumnes de secundària i batxillerat 

que té l’objectiu de despertar les habilitats emprenedores, promovent 

el creixement personal i potenciant la formació en economia i 

finances. 

 

• En el marc d’aquest projecte neix KitCaixa Joves Emprenedors, a 

través del qual els joves podran observar el seu entorn més pròxim 

des d’una altra perspectiva, amb l’objectiu que a partir de la detecció 

de problemes puguin identificar noves oportunitats i portar a terme 

projectes que ells mateixos ideïn, amb la finalitat que aprenguin de tot 

el procés i del que significa ser emprenedor, tot a través de la 

metodologia Problem Based Learning (PBL). 

 

• El nou kit arribarà aquest any a 362 escoles de tot Espanya per mitjà 

de dotze sessions de temàtiques diferents vinculades a la consecució 

d’una actitud emprenedora. Durant aquest procés, els alumnes 

treballaran en equips per portar a terme un total de 1.100 projectes 

d’empresa i comptaran amb l’assessorament de 802 professionals del 

grup ”la Caixa” de diferents àmbits i experiències empresarials.  

 

• D’altra banda, prop de 300 escoles ja disposen del recurs KitCaixa 

Economia, que té com a objectius reforçar l’aprenentatge en 

economia i finances vinculat a la formació en actituds i valors ètics, 

com la solidaritat o el consum responsable, i també conscienciar els 

alumnes sobre la transcendència dels aspectes econòmics en la vida 

quotidiana.  

 

 



 

 

 

Barcelona, 6 de novembre de 2013. La directora general adjunta de l’Obra Social 

“la Caixa”, Elisa Duran; el director territorial de “la Caixa” a Barcelona, Jordi 

Nicolau; i l’assessor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, Antoni Arasanz, han presentat avui el Projecte Joves Emprenedors, 

una nova iniciativa que posa en marxa el programa  per fomentar l’actitud 

emprenedora i creativa dels alumnes d’escoles de tot l’Estat.  

 

Durant la presentació, que ha tingut lloc al Col·legi Virolai de Barcelona, s’ha posat 

en escena el nou recurs KitCaixa Joves Emprenedors davant d’alumnes de 

batxillerat, els quals han pogut compartir reflexions i inquietuds sobre l’adquisició 

d’actituds emprenedores amb Miguel Vicente, fundador de LetsBonus,  president 

del Cluster Ecommerce&Tech Barcelona, emprenedor i business angel. 

 

KitCaixa Joves Emprenedors, el nou paradigma de l’educació 

 

En els moments de crisi sorgeix l’oportunitat de sortir de la zona de conformitat i 

pessimisme per desenvolupar la creativitat i la innovació. Partint d’aquest 

plantejament, l’Obra Social ”la Caixa”, des del seu programa educatiu, té el propòsit 

de crear sistemes pedagògics destinats als joves per inspirar un canvi de 

paradigma en la societat que estimuli noves maneres de pensar i d’actuar, i que 

permeti que les noves generacions despleguin talents i potencials al servei d’una 

professió sentida, productiva i creativa. 

 

Un bon exemple d’això és el KitCaixa Joves Emprenedors, una nova proposta 

educativa que l’Obra Social ”la Caixa” posa a disposició de 362 escoles de tot 

Espanya amb l’objectiu de despertar habilitats emprenedores en els alumnes, 

promovent el seu creixement personal i potenciant la seva capacitat d’iniciativa. A 

Catalunya, el kit arribarà a 107 escoles, i 214 voluntaris del grup ”la Caixa” seran 

els encarregats d’assessorar els alumnes catalans.  

 

A través d’aquest kit, els joves aprendran a observar el seu entorn més pròxim 

des d’una altra perspectiva, entenent que la realitat és plena de problemes per 

resoldre i que l’emprenedoria és una manera de solucionar-los i de detectar noves 

oportunitats. Seguint aquesta línia, realitzaran projectes que ells mateixos idearan, 

amb la finalitat d’aprendre de tot el procés i del que significa ser emprenedor. 

Els alumnes hauran de pensar una proposta de valor i treballar en equip per 

dissenyar un model de negoci viable, saber-lo comunicar, construir un prototipus i 

provar-lo per fer realitat el projecte. Entre totes les escoles es duran a terme prop de 

1.100 projectes d’empresa, que seran presentats en públic per cada grup després 

d’haver treballat amb un mòdul que els ajudarà a convèncer amb valor. 

 

 

 



 

El contingut teòric del kit, portat a terme per Alfons Cornella, director científic del 

Projecte, s’ha elaborat sobre la base de la innovadora metodologia Problem Based 

Learning (PBL). 

 

Aquest curs ofereix també quatre peces audiovisuals en les quals Antonella 

Broglia, consultora d’Infonomia i experta en comunicació i publicitat, explica amb 

molts exemples com es presenta un projecte en públic: 

http://www.educaixa.com/ca/-/como-presentar-tu-proyecto-en-publico 

 

Els grups d’alumnes disposaran, a més, d’assessors d’excepció: els voluntaris, 802 

professionals del grup ”la Caixa”, de diferents àmbits i experiències, que els 

assessoraran al llarg del procés de treball i enriquiran amb la seva experiència 

laboral el contingut del kit. 

 

 

Caixalab Experience, un nou espai d’activitats per aprendre a emprendre 

 

En el marc del nou programa pedagògic KitCaixa Joves Emprenedors, pròximament 

s’obriran les portes d’un nou espai a CaixaForum Barcelona dirigit a l’educació i a 

la formació dels joves en l’àmbit de l’emprenedoria.  

 

A través d’un taller interactiu i multimèdia, alumnes d’entre 14 i 18 anys podran 

gaudir d’activitats en les que aprendran el concepte d’emprenedoria, i les 

característiques i valors d’una actitud emprenedora. 

 

 

KitCaixa Economia, una eina a l’abast dels valors quotidians  

 

Un dels efectes de la crisi econòmica també és la necessitat d’incorporar conceptes 

bàsics d’economia que permetin fer entendre als joves les notícies que escolten 

cada dia, i potenciar la seva capacitat d’iniciativa i el seu esperit d’innovació. 

 

Per aquest motiu, l’Obra Social ”la Caixa” va impulsar el 2012 el KitCaixa 

Economia, i avui ja són 292 les escoles a tot Espanya que disposen d’aquest 

recurs, també emmarcat dins del Projecte Joves Emprenedors. Es tracta d’una eina 

que explica conceptes bàsics d’economia i finances, de manera que els joves poden 

entendre tot el que passa en la societat. Els objectius principals són reforçar 

l’aprenentatge en economia i finances vinculat a la formació en actituds i 

valors ètics, com la solidaritat o el consum responsable; conscienciar de la 

transcendència dels aspectes econòmics en la vida quotidiana, i fomentar l’esperit 

emprenedor, el debat i la presa de decisions. 

 

El KitCaixa Economia combina audiovisuals, un joc per a l’aula i una guia 

pedagògica per al professorat amb el propòsit de facilitar la tasca dels professors i 

 



 

 

 motivar l’aprenentatge dels alumnes. Aquest recurs pedagògic està concebut per 

ser utilitzat a l’aula amb alumnes de secundària. Els professors poden demanar 

aquest kit en préstec a la plataforma en línia www.eduCaixa.com. A més, a través 

d’aquest portal tindran accés a tot el material audiovisual i altres continguts 

relacionats amb l’emprenedoria. 

 

 

, un món d’activitats educatives 

 

El KitCaixa Joves Emprenedors s’emmarca dins del programa , adreçat a 

alumnes de 3 a 18 anys, professors i associacions de mares i pares d’alumnes, i neix 

de l’experiència i el compromís que, des de sempre, ”la Caixa” ha tingut amb el món 

educatiu. El programa arribarà aquest any a més d’un milió i mig d’alumnes i 

docents d’arreu d’Espanya. 

 

 inclou materials didàctics que serveixen com a complement a les tasques 

que professors i alumnes desenvolupen a classe. D’aquesta manera,  

complementa l’educació formal de les escoles amb propostes i recursos pedagògics 

de temàtica social, cultural, científica i mediambiental. 

 

En el marc d’ , doncs, es proposa el desenvolupament d’activitats tant dins 

com fora de l’aula. 

 

• Dins de l’aula: es porta a terme un ampli ventall d’activitats, siguin materials 

didàctics o recursos en línia.  

 

• Fora de l’aula: podem destacar l’àmplia oferta de CaixaForum i CosmoCaixa, 

com a centres per a la divulgació i difusió de la cultura, la ciència, les arts i la 

sensibilització social, i també les activitats itinerants, com ara exposicions i 

concerts escolars.  

 

 engloba recursos pedagògics, innovadors, pràctics i de fàcil accés, amb 

propostes educatives pensades per reforçar els valors, el compromís social i el treball 

en grup. 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 93 404 40 95 apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


