
 

 

Nota de premsa 

 
Més de 1.000 escoles d’arreu de l’Estat ja 

disposen del KitCaixa Joves Emprenedors, més 
del triple que el curs anterior  

 
 VEURE el món amb ulls d’explorador 

 DESCOBRIR problemes i oportunitats 

 COMUNICAR una idea de manera convincent 

 CREAR VALOR i negoci 

 
 

• A través del KitCaixa Joves Emprenedors, els joves observen 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 dur a terme 

projectes que ells mateixos ideïn, per tal que aprenguin de tot el procés i 

vegin què significa ser emprenedor, tot això a través de la metodologia 

Problem Based Learning (PBL).  

 

• El kit es desenvolupa durant aquest curs en 1.020 escoles de tot l’Estat,  per 

mitjà de sessions vinculades a la consecució d’una actitud emprenedora. 

 

 

Barcelona, 13 d’abril de 2015.- En el curs escolar present, un total de 36.758 

alumnes de tot l’Estat aprenen a l’aula el concepte, les característiques i els valors 

d’una actitud emprenedora i creativa gràcies al KitCaixa Joves Emprenedors, una 

iniciativa que el programa eduCaixa posa en marxa per fomentar l’emprenedoria en 

els joves d’escoles de tot Espanya.  

 

El kit es va impulsar per primera vegada en el curs anterior, i el van posar en pràctica 

les 318 escoles que s’hi van inscriure. En aquella primera experiència es va 

aconseguir assolir els objectius d’adquisició de nous coneixements, valors i 

motivació per part dels estudiants. Mostra d’això són els projectes viables i 

innovadors que ells mateixos van idear a través del recurs i que es van 

valorarpositivament. Tot plegat ha donat com a resultat que en el curs 2014/2015, 

les inscripcions s’hagin triplicat, arribant a 1.020 centres educatius. 

 

 



 

 
 

El nou paradigma de l’educació 
 

En els moments de crisi sorgeix l’oportunitat d’abandonar 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 formes de pensar i actuar, per tal de 

fer possible que les noves generacions despleguin talents i potencials al servei 

d’una professió sentida, productiva i creativa. 

 

N’és un bon exemple el KitCaixa Joves Emprenedors, una nova proposta 

educativa que l’Obra Social ”la Caixa” ha posat a disposició de nou escoles de 

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

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

A través d’aquest kit, els joves aprenen 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, portaran a terme projectes que ells 

mateixos ideïn, per tal que aprenguin de tot el procés i vegin què 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 testar-lo per fer realitat el seu projecte. 

 

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

projecte, s’ha basat en la innovadora metodologia Problem Based Learning (PBL). 

 

Aquest recurs ofereix també quatre peces audiovisuals en què 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/es/-/como-presentar-tu-proyecto-en-publico. 

 

Les sol·licituds del kit per al curs 2014-2015 ja s’han tancat, tot i que els materials 

estan disponibles en format en línia a www.kitcaixajovenesemprendedores.com. 

 

 

Premis Repte Emprèn 
 

En el marc del KitCaixa Joves Emprenedors neixen els Premis Repte Emprèn, un 

concurs de projectes emprenedors presentats pels equips d’alumnes de les 

escoles de tot Espanya que participen en el kit. Es tracta d’un projecte pioner, fruit de 

la col·laboració entre la Fundació Everis, Eurest, Adeslas SegurCaixa, HP i l’Obra 

Social ”la Caixa”.  

 



 

 

 

El proper mes de maig es premiaran els millors cinc projectes amb un viatge 

formatiu durant el mes juliol a l’ecosistema tecnoempresarial de Silicon Valley (San 

Francisco, EUA). Els equips guanyadors —cada un constituït per cinc alumnes i un 

professor acompanyant— coneixeran espais i maneres de treballar diferents, 

participaran en tallers (workshops) i faran treballs i activitats. A més, el premi planteja 

una sèrie d’objectius que cada grup haurà d’afrontar durant el viatge. Es tracta de 

cinc reptes empresarials que cada soci patrocinador definirà segons la naturalesa i 

els objectius de la seva entitat.  

 

Dels 1.020 centres educatius inscrits al KitCaixa Joves Emprenedors, prop de 300 

s’han inscrit als Premis Repte Empren. En total s’han entregat 875 projectes que 

passaran les proves de selecció. 

 

 

Un món d’activitats educatives 
 

eduCaixa va néixer el 2011 amb l’objectiu de fer un pas endavant i amb la 

vocació d’arribar a tots els escolars i oferir-los l’oportunitat d’accedir a una 

educació de qualitat basada en la reflexió social i els valors. 

 

D’aquesta manera, eduCaixa complementa l’educació formal de les escoles 

amb propostes i recursos pedagògics de temàtica social, cultural, científica i 

mediambiental.  

 

El projecte, dirigit a alumnes de 3 a 18 anys, a professors i a les associacions 

de mares i pares d’alumnes, va néixer de l’experiència i el compromís que, des 

de sempre, ”la Caixa” té amb el món educatiu. 

 

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  

Ariadna Puig: 934 044 095 apuig@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

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

 

 


