
 

 

 

Nota de premsa 

 

21 joves talents espanyols guanyen 
una estada a Silicon Valley on 
afrontaran reptes empresarials 

 

Són els cinc equips guanyadors dels  

PREMIS REPTE EMPRÈN  

que impulsa l’Obra Social ”la Caixa”  

 
 

• Dels 887 equips d’alumnes de tot Espanya que van presentar els 
seus projectes, i després de dues fases de selecció (territorial i 
nacional), cinc han estat 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 de l’estada a Silicon Valley és que els cinc equips 

―constituïts per grups de tres a cinc estudiants d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius― desenvolupin reptes sobre futures tendències en 
diferents sectors empresarials, socials, tecnològics o educatius. 

 

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

 
• Els Premis Repte Emprèn s’emmarquen dins del Projecte Joves 

Emprenedors, una innovadora proposta educativa que l’Obra Social 
”la Caixa” posa a disposició de les escoles de tot l’Estat amb 
l’objectiu de despertar habilitats emprenedores en els alumnes. 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
Barcelona, 21 de maig de 2015. Dels 887 equips de tot Espanya que van 
presentar els seus projectes a la segona edició dels Premis Repte Emprèn 
que impulsa l’Obra Social ”la Caixa”, cinc equips han estat els guanyadors 
que viatjaran del 10 al 19 de juliol a Silicon Valley, el principal focus dels EUA 
en innovació, emprenedoria i desenvolupament econòmic. Alumnes i 
professors tindran allà l’oportunitat de conèixer espais i sistemes de treball 
diferents, participar en tallers (workshops) i fer treballs en equip.  
 
Però els grans objectius dels Premis Repte Emprèn són els reptes d’àmbit 
empresarial i social que 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 guardons a Barcelona. L’han presidit 
la directora general adjunta de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Elisa Duran; el 
director territorial de CaixaBank a Barcelona, Jordi Nicolau; el director de 
l’Àrea Manager Educació Catalunya d’Eurest, Jaume Grau; el director de l’Àrea 
d’Empreses de SegurCaixa Adeslas, Albert Cairó; el director de Tecnologia 
d’HP Service a Espanya i Portugal, Juan Juan, i el soci de banca de la 
Fundació everis, Jesús Soler. 
 
 

Cinc partners, cinc equips, cinc reptes 
 
La Fundació everis, Eurest, SegurCaixa Adeslas, HP i l’Obra Social 
”la Caixa” són els cinc partners dels Premis Repte Emprèn, tots compromesos 
en la tasca de l’educació emprenedora.  
 
Cada partner ha definit un repte centrat en futures tendències empresarials, 
socials, tecnològiques o educatives, segons la naturalesa i els objectius de 
la seva entitat. Els cinc reptes van destinats als cinc equips guanyadors 
―constituïts per grups de tres a cinc alumnes d’ESO, batxillerat i cicles 
formatius. De manera especial, hi haurà un sisè repte proposat per tots els 
partners que anirà dirigit a un sisè equip format pels professors acompanyants 
de cada grup d’estudiants.  
 
*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 per als partners. 

 

 
 



 

 

 
 

ELS EQUIPS GUANYADORS I ELS SEUS REPTES 

 
Centre: IES Universidad Laboral de Albacete (Albacete) 
Quatre alumnes de 1r de batxillerat  
Equip: AMEF  
Projecte: Intercinemapp  
Solució dirigida a estudiants d’idiomes, bilingües i estrangers. Consisteix en 
una app mòbil i uns auriculars que permeten a l’usuari seleccionar l’idioma en 
què vol escoltar una pel·lícula quan va al cinema. 
PARTNER: HP 

Repte: Fer un plantejament de com serà l’oci dels joves en un futur aplicant la 
innovació social i la tecnologia 
 
Centre: Centre Escolar Empordà de Roses (Girona) 
Cinc alumnes de 4t d’ESO 
Equip: Don’t Stop  
Projecte: Co. Sharer 
Cable per a dispositius mòbils que permet compartir l’energia entre bateries de 
qualsevol aparell mòbil sense haver de connectar-lo a la xarxa elèctrica. 
PARTNER: OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 

Repte: Exposar les futures transformacions i reptes socials de la societat i 
plantejar com es poden identificar i treballar a través d’un Think Tank Social. 
 
Centre: Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp (Tarragona) 
Cinc alumnes de 3r d’ESO 
Equip: Sekai 
Projecte: Warming Gloves 
Guants per a ciclistes que escalfen les mans a través d’una dinamo interna que 
produeix energia renovable. La mateixa dinamo també carrega una bateria que 
alimenta una cinta d’il·luminació LED amb l’objectiu d’il·luminar els ciclistes a la 
nit. 
PARTNER: FUNDACIÓ EVERIS 

Repte: Plantejar l’entorn empresarial ideal d’una organització per atraure i 
retenir els joves talents de la generació millennials. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Centre: La Salle Virgen del Mar de Almería (Almeria) 
Quatre alumnes de 1r de batxillerat 
Equip: Radiatioultraviolacea 
Projecte: Mesuradors de radiació ultraviolada  
Dispositiu localitzat a les torres de vigilància de les platges capaç de mesurar, 
mitjançant sensors, la incidència de radiació ultraviolada. Posteriorment, el 
sistema envia la informació a través d’un senyal Wi-Fi als mòbils dels 
banyistes. 
PARTNER: SEGURCAIXA ADESLAS 
Repte: Proposar una acció de prevenció i conscienciació del càncer de pell a 
través d’una eina d’oci en un entorn familiar.  
 
Centre: La Salle Reus de Reus (Tarragona) 
Tres alumnes de 4t d’ESO 
Equip: Dreamers 
Projecte: Smell Good 
Motxilla d’elastà que conté fibra de carboni i nanopartícules de silici recobertes 
de coure que absorbeixen la mala olor que desprèn la roba bruta en espais 
tancats (motxilles, bosses d’esport, maletes…). 
PARTNER: EUREST 

Repte: Proposar una solució per reduir el risc d’incidències alimentàries 
provocades per les necessitats especials de menjar (al·lèrgies, intoleràncies…) 
en menjadors escolars. 
 
Equip de professors 
Repte proposat pels cinc partners: Proposar una metodologia i/o fer 
propostes disruptives que permetin treballar a l’aula de forma exponencial 
fomentant un aprenentatge que origini un nou concepte denominat educació 

exponencial.  
 
 
KitCaixa Joves Emprenedors, el nou paradigma de l’educació 
 
Els Premis Repte Emprèn s’emmarquen dins del Programa Joves 
Emprenedors, que està format per diversos elements, entre els quals hi ha el 
KitCaixa Joves Emprenedors, una innovadora proposta educativa que l’Obra 
Social ”la Caixa” posa a disposició de les escoles d’Espanya amb l’objectiu de 
despertar habilitats emprenedores en els alumnes, promovent el seu 
creixement personal i potenciant la seva capacitat d’iniciativa. 
 
 
 

 



 

 

 
 
El kit es va impulsar per primer cop el curs anterior, i el van posar en pràctica 
les 318 escoles de tot l’Estat que s’hi van inscriure. En aquella primera 
experiència, es va aconseguir que els estudiants complissin els objectius 
d’adquisició de nous coneixements, valors i motivació. En són una mostra els 
projectes viables i innovadors que ells mateixos van idear a través del recurs i 
que es van valorar positivament. Tot això ha tingut com a resultat que, en el 
curs 2014-1015, les inscripcions s’hagin triplicat fins a arribar a 1.020 
centres educatius en tot el territori espanyol. 
 
Per al curs vivent 2015-1016 ja està disponible al web d’EduCaixa, 
www.educaixa.com, la possibilitat d’inscriure’s al KitCaixa Joves 
Emprenedors mitjançant el formulari en línia, que, a més de donar accés al 
professorat per implementar-lo amb els alumnes, habilita la participació en els 
pròxims Premis Repte Emprèn. 
 
 
 
 

Més informació: 
Departament de Comunicació de l’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 
 
 


