
 

 

 

Nota de premsa 

 
Els Premis Repte Emprèn és un concurs pioner, fruit de la  

col·laboració entre la Fundació Príncep de Girona, fundació everis,  
SegurCaixa Adeslas, Eurest,  Mediapro, i l’Obra Social ”la Caixa” 

 
Cinc equips d’alumnes espanyols 

viatjaran a Silicon Valley per afrontar 
reptes empresarials i socials 

 

Són els cinc equips guanyadors dels  

PREMIS REPTE EMPRÈN  

que impulsa l’Obra Social ”la Caixa”  

 
 

• Dels 363 equips de tot Espanya que van presentar els seus projectes, 
després de dues fases de selecció (territorial i nacional), han estat 
cinc els guanyadors dels Premis Repte Emprèn amb un viatge 
formatiu a l’ecosistema emprenedor i empresarial de Silicon Valley 
(San Francisco, EUA).  

 
• L’objectiu principal dels Premis Repte Emprèn és que durant l’estada 

educativa a Silicon Valley els cinc equips d’alumnes – constituïts per 
quatre o cinc alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius -, 
desenvolupin reptes sobre futures tendències en diferents sectors 
empresarials, socials, tecnològics o educatius. Els professors de 
cada grup conformaran un sisè equip que també assumirà un repte.  

 

• Els reptes han estat proposats pels sis partners dels Premis Repte 
Emprèn: Fundació Príncep de Girona, fundació everis, SegurCaixa 
Adeslas, Eurest,  Mediapro, i l’Obra Social ”la Caixa”. Es tracta de sis 
reptes empresarials i socials que cada partner ha definit segons la 
naturalesa i els objectius de la seva entitat. 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

• Els cinc projectes guanyadors han creat una sèrie de productes i 
serveis innovadors, solidaris i sostenibles: un projecte sobre 
aqüicultura en combinació amb hivernacles cultivables; un endoll 
intel·ligent que permet estalviar electricitat de l’anomenat consum 

fantasma; una aplicació per a telèfons intel·ligents que posa en 
contacte directe voluntaris i necessitats d’una manera precisa; unes 
sabatilles amb llum per moure’s a la nit per casa, i una dinamo 
especial de bicicleta per recarregar els mòbils i altres dispositius. 
 

• El Premi Repte Emprèn s’emmarca dins del Projecte Joves 
Emprenedors, nova proposta educativa que l’Obra Social ”la Caixa” 
posa a disposició dels centres educatius d’Espanya amb l’objectiu 
de despertar habilitats emprenedores en l’alumnat, promovent el seu 
creixement personal i potenciant la seva capacitat d’iniciativa.  

 
 

Barcelona, 21 de maig de 2014.- Dels 363 equips de tot Espanya que van 
presentar els seus projectes en la primera edició dels Premis Repte Emprèn que 
impulsa l’Obra Social ”la Caixa” juntament amb els altres cinc partners, han estat 
cinc els equips guanyadors que viatjaran de l’11 al 21 de juliol a Silicon Valley, el 
focus principal dels Estats Units en innovació, emprenedoria i desenvolupament 
tecnològic. Allà, alumnes i professors tindran l’oportunitat de conèixer espais i 
maneres de treballar diferents, participar en tallers (workshops) i fer treballs en 
equip.  
 
Però el gran objectiu dels Premis Repte Emprèn són els reptes d’àmbit 
empresarial i social que els alumnes i professors hauran de desenvolupar durant la 
seva estada a Silicon Valley, i que avui s’han donat a conèixer per primera vegada 
durant l’acte de lliurament dels premis a Madrid. L’acte ha estat presidit per la 
directora general adjunta de l’Obra Social ”la Caixa”, Elisa Duran; la directora 
general de la Fundació Príncep de Girona, Mònica Margarit;  el soci director 
d’Innovació d’everis i patró de la fundació everis, Marc Alba Otero; el director de 
l’Àrea d’Empreses de SegurCaixa Adeslas, Albert Cairó; el director del Scolarest, la 
divisió d’Eurest especialitzada en escoles, Raül Giménez; i el director de l’Àrea 
Digital de Mediapro, Jordi Bosch. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Sis partners, sis equips, sis reptes, una experiència de formació emprenedora 
única a tot l’Estat 
 
Fundació Príncep de Girona, fundació everis, SegurCaixa Adeslas, Eurest,  
Mediapro, i l’Obra Social ”la Caixa” són els sis partners dels Premis Repte 
Emprèn, compromesos tots amb la tasca de l’educació emprenedora.  
 
Cadascun dels sis partners ha definit un repte centrat en futures tendències 
empresarials, socials, tecnològiques o educatives, segons la naturalesa i els 
objectius de la seva entitat. Els sis reptes estan destinats als cinc equips guanyadors 
— constituïts per quatre o cinc alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius — i a 
un sisè equip format pels professors acompanyants de cada grup d’estudiants. 
 
 

Una indicació a tenir en compte, és que el repte no té relació amb el 
projecte guanyador. El projecte, treballat a l’aula a través del KitCaixa  

Joves Emprenedors, ha estat el tràmit per guanyar el concurs. I el repte,  
independent del projecte, és una segona fase que pot obrir portes a  

noves idees i iniciatives interessants pels partners. 
 

 
 

ELS EQUIPS GUANYADORS I ELS SEUS REPTES 

 
Centre: Col·legi Badalonès (Badalona)  
Alumnes de 1r de CFGM 
Equip: Technowall  
Projecte emprenedor: V Plug  
Projecte d’un endoll intel·ligent que permet estalviar electricitat de l’anomenat 
consum fantasma.  
PARTNER: FUNDACIÓ PRÍNCEP DE GIRONA 

Repte: Proposar experiències i pràctiques en què les arts escèniques estiguin 
integrades en el model educatiu i siguin una contribució decisiva en la millora del 
rendiment escolar. 
 
Centre: Col·legi Bell-lloc del Pla (Girona) 
Alumnes de 4t d’ESO 
Equip: Sequ 
 
 

 



 

 

 
 

Projecte emprenedor: iVolunteer App 
Aplicació per a telèfons intel·ligents que informa els voluntaris en cas de necessitat, 
d’una manera precisa i amb molta informació.  
PARTNER: MEDIAPRO 

Repte: Player 4.0: Noves tendències per incorporar elements d’interactivitat en 
canals audiovisuals web tradicionalment unidireccionals. 
 
Centre: IES Jaume I de Salou (Tarragona) 
Alumnes de 4t d’ESO 
Equip: Max Light  
Projecte emprenedor: Sabatilles amb llum 
Sabatilles amb llum per moure’s de nit per casa. 
PARTNER: FUNDACIÓ EVERIS 

Repte: Proposar un programa / activitat per a nens i nenes de 8 a 12 anys que ajudi 
a desenvolupar la seva creativitat i el seu talent digital, fomentant el seu interès per 
la tecnologia i el seu aprenentatge. 
 
Centre: IES Ramon Llull (Palma) 
Alumnes de 1r de Batxillerat 
Equip: Bright Girls  
Projecte emprenedor: Smart Dinamo  
Dinamo especial de bicicleta per carregar els mòbils i altres dispositius. 
PARTNER: SEGURCAIXA ADESLAS 

Repte: Identificar les cinc millors pràctiques en grans empreses relacionades amb 
programes que involucren els seus treballadors en desenvolupaments i activitats 
relacionades amb la promoció de la salut i el benestar entre els seus membres. 
 
Centre: La Salle Virgen del Mar (Almeria) 
Alumnes de 1r de batxillerat 
Equip: Novo Cultivo  
Projecte emprenedor: Novo cultivo 
Projecte sobre aqüicultura en combinació amb hivernacles cultivables.  
PARTNER: EUREST 
Repte: Fer propostes innovadores, des de diversos enfocaments i perspectives, per 
disminuir l’obesitat infantil. 
 
 
Equip de professors 
Els professors dels cinc equips d’alumnes 
PARTNER: OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 
 

 



 

 

 
 

 
Repte: Elaborar un estudi sobre els perfils competencials futurs dels professors i les 
tipologies d’aquests per respondre als canvis futurs i presents en les seves funcions i 
tasques. 
 
 
KitCaixa Joves Emprenedors, el nou paradigma de l’educació 
 
El Premi Repte Emprèn s’emmarca dins del Programa Joves Emprenedors, que està 
format per diferents elements, entre els quals hi ha el KitCaixa Joves 
Emprenedors, una nova proposta educativa que l’Obra Social ”la Caixa” posa a 
disposició dels centres educatius d’Espanya amb l’objectiu de despertar habilitats 
emprenedores en els alumnes, promovent el seu creixement personal i potenciant la 
seva capacitat d’iniciativa. 
 
A tot Espanya, el kit es desenvolupa durant aquest curs a 318 centres educatius, 
amb un total de 10.517 alumnes i l’assessorament de 800 voluntaris del grup 
”la Caixa”. 
 
Per al curs vinent 2014-2015, al web d’eduCaixa, www.educaixa.com, ja estan 
obertes les inscripcions al KitCaixa Joves Emprenedors. Cal emplenar el 
formulari en línia, que, a més de donar accés al professorat per poder-lo implementar 
amb els alumnes, habilita el grup per participar en els pròxims Premis Repte 
Emprèn. 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Ariadna Puig: 934 044 095 apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 


