
  

Nota de premsa 

 
500 estudiants de Colòmbia aprenen a 
emprendre a través del Projecte Joves 

Emprenedors de l’Obra Social ”la Caixa” 
 

 
 A través d’un acord amb la Fundación Pies Descalzos i les 

escoles a les quals dóna suport a Barranquilla, Soacha, 
Cartagena i Quibdó, el projecte ensenya als estudiants a: 

 
VEURE el món amb ulls d’exploradors 

   DESCOBRIR problemes i oportunitats 

 COMUNICAR una idea de manera convincent 

      CREAR VALOR i negoci  
 

 
 

Barranquilla, 17 de febrer de 2016.- Un total de 500 alumnes de quatre 

escoles de Colòmbia que tenen el suport de la Fundación Pies Descalzos 
estan aprenent a l’aula el concepte, les característiques i els valors d’una 
actitud emprenedora i creativa, gràcies al Projecte Joves Emprenedors, un 
innovador programa educatiu digital desenvolupat per l’Obra Social 

”la Caixa”. 
 
Amb l’objectiu d’oficialitzar la seva posada en marxa i donar-lo a conèixer entre 
la comunitat educativa de Colòmbia, el director de l’Àrea Comercial i Educativa 
de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Xavier Bertolín, i la directora executiva de 
la Fundación Pies Descalzos, Patricia Sierra, han presentat el projecte al 
Ministeri d’Educació de Colòmbia, en una reunió que va tenir lloc dilluns 
passat amb Paola Muñoz, cap de l’Oficina de Cooperació i Afers 
Internacionals. 
 
Una vegada presentat al Ministeri, el Projecte Joves Emprenedors ha estat 

presentat públicament en un acte que ha tingut lloc avui a la Institución 
Educativa Distrital Fundación Pies Descalzos de Barranquilla, una de les quatre 
escoles on s’està aplicant el recurs digital. L’han presidit Xavier Bertolín i 
Patricia Sierra, que han visitat també una altra de les escoles que participen en 



  

el projecte, la Institución Educativa Fundación Pies Descalzos de la ciutat de 
Cartagena. 
 
 

Projecte Joves Emprenedors, per una educació de qualitat 
 
A Colòmbia i a Llatinoamèrica en general, la garantia del dret a l’educació es 
limita a la possibilitat de matricular-se a una escola o institució educativa i no 
avala el contingut que es genera com a procés educatiu. Davant d’aquesta 
realitat, la Fundación Pies Descalzos es compromet a fomentar una educació 

de qualitat per als alumnes, entesa no sols com la possibilitat d’accedir i 
assistir a una institució educativa, sinó també com l’oportunitat de desenvolupar 
les capacitats que els permetin enfrontar-se a la vida amb totes les seves 
complexitats, tenint en compte les condicions particulars del seu context. Rebre 
una educació de qualitat millorarà la qualitat de vida no sols de l’alumnat sinó 
també de la seva comunitat. 
 
Seguint un treball exhaustiu per fomentar una educació de qualitat a les 
escoles colombianes, la Fundación Pies Descalzos ha reconegut el programa 
educatiu de l’Obra Social ”la Caixa”, eduCaixa, com una conducta de 

referència en el nou paradigma de l’educació, que es basa en el 
desenvolupament integral dels alumnes. A partir d’aquí, han sorgit acords que 
han aconseguit exportar, per primera vegada, una de les iniciatives cabdals 
d’eduCaixa, el Projecte Joves Emprenedors, a quatre escoles de Colòmbia: 
la Institución Educativa Distrital Fundación Pies Descalzos (Barranquilla), la 
Institución Educativa Fundación Pies Descalzos Cartagena, el Instituto 
Tecnológico Antonio Ricaurte (Quibdó) i la Institución Educativa Eugenio Díaz 
Castro (Soacha, departamento de Cundinamarca).  
 
El Projecte Joves Emprenedors s’està duent a terme a les aules d’aquestes 
escoles des de l’inici del curs escolar, que a Colòmbia comença la darrera 
setmana de gener. La seva aplicació, a càrrec del professor o professora, 
parteix d’un kit digital que conté sis mòduls, cadascun dels quals consta de 
dues sessions per treballar els conceptes clau d’un projecte emprenedor. Més 
informació: 
https://www.educaixa.com/kitcaixa-jovenesemprendedores-online  
 
 
 
 
 



  

 
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 

d’actuar, de manera que les noves generacions puguin desplegar talents i 

potencials al servei d’una professió sentida, productiva i creativa. 
 
N’és un bon exemple el Projecte Joves Emprenedors, una innovadora 
proposta educativa que l’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa el 2013, 
amb una demanda que creix cada any de manera significativa. En el curs 
escolar espanyol actual l’estan portant a terme a les aules 1.323 escoles de 

tot Espanya, amb l’objectiu de despertar habilitats emprenedores en els 
alumnes, promovent el seu creixement personal i potenciant la seva 
capacitat d’iniciativa. 
 
Dirigit a estudiants d’entre 14 i 18 anys, a través del projecte aprenen a 
observar el seu entorn més proper 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 idearan, amb la finalitat que 
aprenguin el procés i el que 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-ne un prototip i testar-lo per fer 
realitat el seu projecte. 
 
La recent i innovadora exportació internacional del Projecte Joves 
Emprenedors és deguda tant als eficaços resultats del programa reflectits en 
les valoracions dels professors participants, com a la creixent demanda per part 
de la comunitat educativa d’impartir classes a l’entorn de l’emprenedoria. El 
material del Projecte Joves Emprenedors, a més de comprendre un contingut 
de qualitat i d’estar disponible en anglès, és de fàcil accés, amb 

descàrregues immediates, i un ús intuïtiu i fluid. 
 
 
 
 
 



  

Premi Repte Emprèn, una setmana de formació a Barcelona 
 
El Premi Repte Emprèn reconeix els millors projectes innovadors 
desenvolupats a partir del Projecte Joves Emprenedors. Dos dels projectes 
finals presentats pels equips d’estudiants colombians guanyaran una estada al 
Campus Repte Emprèn: un viatge formatiu a Barcelona al mes de maig 
que comprendrà una setmana de tallers i jornades de formació en 
emprenedoria, amb l’objectiu de continuar desenvolupant el seu projecte 
guanyador. Tota una experiència d’aprenentatge, emocions i convivència que 
els joves colombians compartiran amb els 33 equips finalistes d’alumnes 
espanyols. 
 
 

eduCaixa, despertant vocacions emprenedores 
 
L’Obra Social ”la Caixa” creu fermament en els potencials i la riquesa interna de 
les persones, i per això una de les seves línies d’actuació prioritàries és la 
realització de programes educatius, ja que impulsen directament el progrés de 

la societat i garanteixen el benestar integral de les persones. 
 
Programes com eduCaixa, el projecte educatiu per excel·lència de l’Obra Social 
”la Caixa”, posen a disposició de les escoles de tot Espanya recursos 

pedagògics, innovadors, pràctics i de fàcil accés, amb propostes 
educatives pensades per despertar habilitats emprenedores, potenciar 
vocacions científiques i promoure el creixement personal, fomentant també 
els hàbits saludables i una sana gestió de les emocions. 
 
El 2015, eduCaixa va arribar a 2,3 milions d’alumnes de 3 a 18 anys i a 8.887 

escoles. 
 
 
Fundación Pies Descalzos, per un model d’intervenció integral 
 
La Fundación Pies Descalzos és una organització no governamental 

Colombiana creada per l’artista Shakira el 1997, amb l’objectiu principal de 
promoure l’educació pública de qualitat per als infants en situació de 
vulnerabilitat a Colòmbia. 
 
Des del 2004, la Fundación implementa una estratègia d’intervenció integral a 

través de cinc eixos: proporcionar educació pública de qualitat; millorar la 
nutrició dels estudiants; promoure el creixement personal i el desenvolupament 



  

sostenible; construir infraestructures escolars de primer nivell, i establir les 
escoles que reben suport com a centres comunitaris amb l’estratègia «Escola 
de portes obertes». 
 
Són quatre les institucions beneficiades, gràcies als esforços i fons privats, a 
Barranquilla, Cartagena, Soacha i Quibdó. Actualment, més de 2.500 infants i 
aproximadament 67.000 joves i adults de les comunitats en són beneficiaris. A 
més, la Fundación Pies Descalzos estableix aliances estratègiques amb el 
sector públic, organitzacions privades i filantrops del món que involucren en les 
seves agendes i el seus objectius el treball mancomunat per l’educació de 
qualitat per als infants i joves en situació de vulnerabilitat. 
 
 
 
Més informació 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial /https://caixaescena.org/ 
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