
 

 

Nota de premsa 
 

 
 

Els 21 joves talents espanyols tornen  
de Silicon Valley amb projectes 

empresarials transformadors  
 

Són els cinc equips guanyadors dels  

PREMIS REPTE EMPRÈN  

que impulsa l’Obra Social ”la Caixa”  

 
 

• A Silicon Valley, els cinc equips d’estudiants d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius de diferents centres de tot Espanya s’han enfrontat 
a reptes sobre futures tendències empresarials i n’han tornat amb 
nous projectes, aplicacions i metodologies transformadores que 
avui presenten a CaixaForum Madrid. 

 

• Abans que marxessin els equips, van proposar els reptes els cinc 
partner dels Premis Repte Emprèn: Fundació everis, Eurest, 
SegurCaixa Adeslas, HP i l’Obra Social ”la Caixa”. Avui els 
estudiants presenten les seves noves propostes davant dels 
partners, a CaixaForum Madrid.  

 

• Els Premis Repte Emprèn s’emmarquen dins del Projecte Joves 
Emprenedors, una proposta educativa innovadora que l’Obra Social 
”la Caixa” posa a disposició de les escoles d’Espanya amb 
l’objectiu de despertar una actitud emprenedora en els alumnes.  

 
 

 



 

 

Madrid, 30 de setembre 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 han viatjat del 10 al 20 de juliol a Silicon Valley, el principal focus dels 
Estats Units en innovació, emprenedoria i desenvolupament tecnològic. Allà els 
21 alumnes que formen els cinc grups han tingut 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 als quals els alumnes s’han enfrontat durant la seva 
estada a Silicon Valley. Solucions convertides en nous i transformadors 
projectes, aplicacions i metodologies, que avui han presentat a CaixaForum 
Madrid. L’acte ha estat presidit per la directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Duran.  
 

 

Cinc equips, cinc partners, cinc reptes, una experiència de 
formació emprenedora única a Espanya 

 
 
Fundació everis, Eurest, SegurCaixa Adeslas, HP i l’Obra Social ”la Caixa” són 
els cinc partners dels Premis Repte Emprèn, tots involucrats en la tasca 
de l’educació emprenedora. Avui cada equip ha exposat les solucions als 
reptes que van proposar els partners abans del viatge. Aquestes exposicions 
s’han tancat amb les reflexions dels representants de cada partner: Raúl 
Giménez, director del sector d’educació d’Eurest; Juan Juan, CTO HP 
Enterprise Services Iberia; Sandra Vilaseca, responsable de Recursos 
Humans d’everis Catalunya; Fabián Vega, responsable de Desenvolupament i 
Suport Comercial a Empreses de SegurCaixa Adeslas, i Patricia Alocén, 
directora del Departament d’Acció Educativa de l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
Es tracta de cinc projectes transformadors que s’han centrat en futures 
tendències emprenedores d’àmbit educatiu, social o tecnològic, segons la 
naturalesa i els objectius de cada partner.  
 



 

 

A Silicon Valley, els 21 joves talents han tingut l’oportunitat de formar-se i 
inspirar-se coneixent empreses com HP, Google o Intel i compartint xerrades 
amb emprenedors d’empreses emergents (startups). També han visitat 
institucions educatives, com les universitats de Berkely i Stanford. 
 
 

Les solucions als reptes 

 
 
Centre: IES Universidad Laboral de Albacete (Albacete) 
Equip: Quatre alumnes de 1r de batxillerat  
Partner: HP  
Repte: Com serà l’oci dels joves en el futur aplicant la innovació social i 
tecnològica?  
Projecte: SCREEN4ALL, LA TECNOLOGIA QUE ENS UNEIX 
La solució proposa la col·lectivització dels dispositius individuals de manera 
que permet que tots facin la mateixa activitat conjuntament. L’única manera 
d’aconseguir-ho és a través d’una aplicació que permeti utilitzar conjuntament 
una pantalla principal interactiva que s’utilitzi mitjançant els dispositius 
individuals com ara telèfons intel·ligents (smartphones) o tauletes (tablets). 
Beneficis: Poder fer diferents activitats a qualsevol lloc amb els amics, ja que 
aquesta pantalla es pot col·locar damunt de qualsevol superfície (taula, paret, 
terra…); poder veure pel·lícules, sèries, llegir llibres, treballar o jugar utilitzant el 
mòbil com a comandament per manejar directament des de la pantalla i 
connectar amb gent de tot el món i poder, a més, fer una videoconferència amb 
una o diverses persones. 
 
Centre: Centre Escolar Empordà de Roses (Girona) 
Equip: Cinc alumnes de 4t d’ESO 
Partner: Obra Social ”la Caixa”  
Repte: Quines són les transformacions socials que ens depara el futur i com es 
poden identificar a través d’un equip de reflexió? 
Projecte: TEENTANK. UNA APLICACIÓ MÒBIL PER IMPLICAR ELS JOVES 
EN EL DISSENY DEL SEU FUTUR 
Una app mòbil dirigida a joves (de 14 a 23 anys) amb dos objectius prioritaris: 
sensibilitzar-los en el coneixement de què és un think tank i fomentar la 
participació en grups de reptes de futur. Per a la sensibilització es proposa un 
joc vinculat a l’app que aporti informació sobre el concepte de think tank. I per 



 

 

fomentar la participació s’ofereix una app virtual que permeti accedir al think 

tank de manera fàcil i motivadora a través d’activitats que agradin als 
adolescents (com ara concursos, concerts, fires, olimpíades…) per fer-los sentir 
que formen part d’una comunitat i que hi tenen un paper rellevant. Més 
concretament: 
1. Jocs inclosos en l’app que permetin als jugadors aportar idees i, a canvi, 
oferir una targeta amb descomptes per a esdeveniments, roba, menjar, 
transport… Aquesta targeta es podria associar a l’actual Carnet Jove de 
”la Caixa”. Una idea, un descompte.  
2. A través de les idees aportades pels jugadors, un equip intern dinamitzarà 
els grups de reptes i escollirà les millors per crear-les i fer-les realitat.  
Beneficis:  

• Els joves que participaran en el think tank aportaran grans idees que 
crearan un impacte en la nostra societat.  

• Es generarà una dinàmica positiva ja que es comprometrà els 
adolescents en el futur de la nostra societat. 

• És una proposta innovadora que s’allunya del model americà de think 

tank, perquè la dota d’una personalitat pròpia.  
• Un think tank de joves i per a joves ofereix l’avantatge que es poden 

desenvolupar idees innovadores (aprofitant la seva creativitat) i alhora 
fer un reconeixement als adolescents que animarà altres joves a 
participar-hi. 

 
La Salle Virgen del Mar (Almería) 
Equip: Quatre alumnes de 1r de batxillerat 
Partner: SegurCaixa Adeslas 
Repte: Projecte per prevenir i conscienciar sobre el càncer de pell a través 
d’una eina d’oci en un entorn familiar que es basi en la premissa que «Jugant 
també s’aprèn». 
Projecte: MAKING PEOPLE (SUN)AWARE 
App dividida en tres parts fonamentals: una d’informació referent a la prevenció, 
conseqüències, detecció precoç del càncer de pell; una altra de jocs en els 
quals sigui necessà0ria la informació que s’ofereix en l’aplicació per avançar 
(aventura gràfica, concursos estil «Trivial»…), i una tercera que indiqui 
l’agressivitat dels raigs UV en un moment determinat, enllaçant amb el projecte 
anterior. Així es resoldria el problema que suposa la despreocupació i resoldria 
la necessitat de prevenció de càncer de pell, la qual cosa no és coberta ara 
mateix per cap app similar. 



 

 

Beneficis: A curt termini, pel fet d’augmentar la prevenció, l’individu evitaria la 
conseqüència immediata d’una exposició excessiva al sol, com ara cremar-se. 
A llarg termini, es podria reduir l’índex de càncer de pell i evitar que sorgissin 
més casos per conductes inadequades. Així mateix, en l’aspecte econòmic, el 
producte reduiria els costos sanitaris destinats al tractament del càncer de pell. 
 
Centre: La Salle Reus de Reus (Tarragona) 
Equip: Tres alumnes de 4t d’ESO 
Partner: Eurest 
Reto: Com es poden reduir les incidències alimentàries als menjadors 
escolars? 
Projecte: LESS INCIDENTS, MORE SAFETY WITH SMART TRAY 
Smart Tray és una safata amb disseny infantil personalitzable i plegable, que a 
més incorporarà tecnologia Square Up, la qual permet emmagatzemar 
informació amb el nom de l’alumne, la seva foto, els aliments als quals és 
al·lèrgic o intolerant i com actuar en cas d’emergència (emmagatzemant 
primers auxilis i persones a qui cal avisar). Quan l’alumne passa la safata per 
davant del sensor —situat davant de la persona que serveix el menjar— 
immediatament apareixen la foto de l’alumne i quin menjar del que s’ha 
preparat per a aquell dia li correspon, les dades sanitàries… L’auxiliar de cuina 
sap quin menjar ha de servir a cada infant, evitant errors de comunicació, de la 
informació sanitària i d’identificació dels infants. 
Beneficis: Reducció del temps d’espera a l’hora de repartir el menjar; reducció 
del risc d’incidències; impediment que els infants se sentin exclosos en la 
repartició; motivació perquè no vulguin intercanviar la safata; reducció d’errors i 
distracció del personal; facilitació als auxiliars de cuina i monitors de menjador 
de la informació necessària en temps real.  
 
Centre: Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp (Tarragona) 
Equip: Cinc alumnes de 3r d’ESO 
Partner: everis 
Repte: Crear una proposta d’entorn empresarial d’una organització per atraure 
els joves talents de la generació millennials 
Projecte: SENTIRÀS QUE EL TREBALL NO ÉS UNA OBLIGACIÓ 
La proposta satisfà la necessitat de sentir-se valorat i estar còmode a la feina, 
canviant l’entorn físic de l’oficina i l’organització, tant en l’àmbit jeràrquic com 
pel que fa a l’horari. S’organitzaran activitats lúdiques i formatives. 



 

 

Beneficis: El treballador està còmode i treballa en espais oberts de cotreball 
(coworking). Pot opinar i se sent valorat. La proposta beneficia l’empresa i el 
treballador perquè, el treballador està feliç i rendeix més a la feina, i l’empresa 
obté més beneficis perquè el treballador està feliç. La gent jove tindria llocs de 
treball assegurats i treballaria a gust. 
 
I en especial… el professorat 
Equip: Els professors acompanyants de cada equip 
Partner: Els cinc partners 
Repte: Quines metodologies i/o propostes disruptives permeten treballar de 
manera exponencial a l’aula?  
Projecte: IMPACT SCHOOL HUB  
Una nova metodologia educativa basada en un nou format d’aula, a l’estil del 
cotreball (coworking), que genera coaprenentatge gràcies a la mentoria 
(mentoring). No hi ha assignatures, sinó reptes ludoficats positivament. 
Canviem els llibres per recursos oberts i multicanals connectats mitjançant una 
xarxa social d’aprenentatge, la plataforma de la qual també connecta persones 
i reptes. El professor adquireix un rol de col·laborador i mentor, juntament amb 
els alumnes, que són avaluats en espiral, sota la filosofia del treball en curs 
(work in progress). Una metodologia motivadora, divertida i activa que afavoreix 
l’aprenentatge integrat en la vida real. 
Beneficis: Els beneficis són per a tota la comunitat educativa, però els 
principals beneficiaris són els alumnes, que estaran més motivats, no 
s’avorriran a les classes i aprendran molt més. Se’ls donarà un protagonisme 
fins ara inèdit i se’ls farà directament partícips del seu propi aprenentatge. Els 
professors també estaran més valorats pels alumnes, cosa que els aportarà un 
reconeixement important de la seva feina. El coneixement es compartirà entre 
les persones que són a l’aula, i també hi tindrà la seva parcel·la l’entorn que 
ens envolta, com ara les empreses, els pares… La nostra proposta canviarà el 
funcionament dels centres, l’ambient de treball i les relacions en l’educació 
secundària. Donarà lloc a una formació més adequada a la vida real. 
 
 

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 


