
 

 

Nota de premsa 

 

eduCaixa obre un espai a CaixaForum Barcelona amb l’objectiu de 

potenciar aptituds emprenedores en els alumnes d’ESO i batxillerat  

 

CaixaLab Experience 
Neix el primer laboratori multimèdia  

per experimentar el valor de l’emprenedoria 
i descobrir que «Si tu vols, pots» 

 
• L’Obra Social ”la Caixa”, des del seu programa educatiu, presenta 

CaixaLab Experience, un espai innovador que obre les seves portes a 

CaixaForum Barcelona per posar-se al servei de l’educació i de la 

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

 

• Es tracta d’un laboratori amb un taller interactiu i multimèdia en el qual 

els alumnes i els visitants aprendran el concepte d’emprenedoria i les 

característiques i els valors d’una actitud emprenedora, tot 

experimentant en viu i en directe el procés a través de diverses 

activitats. 

 

• CaixaLab Experience s’emmarca dins el projecte pedagògic Joves 

Emprenedors que impulsa eduCaixa amb el propòsit de despertar les 

habilitats emprenedores en els alumnes, tot promovent el seu 

creixement personal i potenciant la seva capacitat d’iniciativa.  

 

• eduCaixa, el programa educatiu de l’Obra Social ”la Caixa”, s’adreça 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 fa més de 

trenta-cinc anys ”la Caixa” té amb el món educatiu. 

 

 

Barcelona, 15 de gener de 2014. La directora general adjunta de l’Obra Social 

”la Caixa”, Elisa Durán; l’assessor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya, Antoni Arasanz; el president d’Infonomia i assessor científic del 

projecte Joves Emprenedors, Alfons Cornella; el director de Mediapro Exhibitions, 

David Xirau, i el director territorial de ”la Caixa” a Barcelona, Jordi Nicolau, han 

inaugurat avui CaixaLab Experience, un nou espai multimèdia ubicat a 



 

CaixaForum Barcelona posat en marxa pel programa eduCaixa amb l’objectiu de 

fomentar l’actitud emprenedora i creativa dels joves a través de tallers 

experimentals que conviden a viure els valors de l’emprenedoria en pròpia pell.  

 

Durant la inauguració, alumnes de batxillerat de l’IES Agustí Serra i Fontanet de 

Sabadell han realitzat el recorregut pels diferents àmbits de l’espai-laboratori, tot 

posant en pràctica activitats multimèdia i interactives centrades a fomentar 

l’actitud d’emprendre. També han intervingut en la presentació grans empresaris i 

col·laboradors del projecte, entre altres Miguel Vicente, fundador de LetsBonus, 

president del clúster Ecommerce & Tech Barcelona, emprenedor i àngel inversor 

(business angel); i Anna Maiques, fundadora de l’empresa d’investigació i innovació 

científica en tecnologies Starlab. 

 

 

CaixaLab Experience, un laboratori experimental per aprendre a emprendre 

 

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 a 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 la darrera proposta innovadora d’eduCaixa: CaixaLab 

Experience, un nou espai ubicat a CaixaForum Barcelona que es materialitza en un 

laboratori d’activitats. Es tracta d’un taller interactiu i multimèdia a través del qual els 

alumnes i els visitants interessats aprendran el concepte d’emprenedoria i les 

característiques i els valors d’una actitud emprenedora, tot experimentant en viu 

i en directe el procés a través de diverses activitats. 

 

 

L’espai de les infinites possibilitats: «Si tu vols, pots» 

 

Aquest espai es vertebra en tres àrees formades per sis àmbits que defineixen el 

contingut de CaixaLab Experience. Cada àmbit planteja un seguit d’activitats que 

conviden a adquirir motivacions, a observar la realitat amb una actitud crítica, a 

captar oportunitats per resoldre necessitats, a conèixer experiències de diversos 

emprenedors i a demostrar, a partir d’exemples, que qualsevol persona té la 

capacitat de ser emprenedora.  

 

En definitiva, CaixaLab Experience és una experiència vivencial i formadora que 

per primera vegada es posa a l’abast de totes les escoles catalanes per fomentar un 

missatge innovador, inspirador i positiu per al bon desenvolupament de qualsevol  

persona, «Si tu vols, pots», tal com es titula un dels àmbits que ofereix el laboratori.  



 

 

L’espai s’adreça a joves de 14 a 18 anys, ja que es troben en una edat de formació 

clau per descobrir les seves aspiracions professionals. A més, tenint en compte que 

CaixaForum Barcelona rep una quantitat important de públic familiar durant els caps 

de setmana, CaixaLab Experience serà obert a les famílies perquè també puguin 

participar en les activitats programades, que constitueixen una manera diferent 

d’accedir a l’esperit emprenedor i fomentar-lo. 

 

 

, un món d’activitats educatives 

 

CaixaLab Experience s’emmarca dins el projecte pedagògic Joves Emprenedors 

que impulsa eduCaixa amb el propòsit de despertar les habilitats emprenedores en 

els alumnes, tot promovent el seu creixement personal i potenciant la seva 

capacitat d’iniciativa. 

 

eduCaixa s’adreça 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 mantingut amb el món educatiu. El programa va arribar l’any 2013 a 

més d’1.600.000 alumnes i docents d’arreu d’Espanya i a 6.594 escoles. 

 

eduCaixa inclou materials didàctics que serveixen com a complement de les tasques 

que professors i alumnes desenvolupen a classe. Així, complementa l’educació 

formal de les escoles amb propostes i recursos pedagògics de temàtica social, 

cultural, científica i mediambiental. 

 

En el marc d’eduCaixa 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, ja 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 la difusió de la cultura, la ciència, les arts i 

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

concerts escolars.  

 

eduCaixa 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: 626 282 905 / 934 044 095 apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


