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La Fundació Bancària ”la Caixa”
exporta al Perú el seu Programa Joves
Emprenedors

Barcelona, 31 d’agost de 2018.- El president de la Fundació Bancària
”la Caixa”, Isidre Fainé, i el president de la FEPCMAC (Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito), Jorge Solis, han signat avui un acord
per impulsar el Programa Joves Emprenedors a les escoles del Perú.
El programa estarà a disposició concretament dels instituts d’educació
secundària que reben ajudes de les CMAC (Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito), els quals es troben en poblacions rurals del país. Aquestes són
Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica, Maynas, Paita, Piura, El Santa, Sullana,
Tacna i Trujillo. La finalitat de la FEPCMAC és promoure en aquestes zones
l’educació financera amb la finalitat de contribuir a la millora econòmica amb la
generació de nous productes, serveis i canals d’atenció.
La primera experiència del Programa Joves Emprenedors al Perú es va portar
a terme el 2016, a través d’un acord amb la Municipalidad Metropolitana de
Lima, amb l’objectiu de fer arribar el programa progressivament fins al 2019 a
un total de 300 escoles de la metròpoli.
Programa Joves Emprenedors
Es tracta d’una innovadora proposta educativa que la Fundació Bancària
”la Caixa” facilita als centres escolars interessats a treballar a l’aula
l’emprenedoria de l’alumnat que té entre 14 i 18 anys, a través d’una
metodologia que promou el desenvolupament de les competències per al
segle XXI: detecció d’oportunitats i resolució de problemes; capacitat per
afrontar la incertesa, assumir riscos i prendre decisions; competències per

Àrea de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa”
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial
@FundlaCaixaCAT / @ariadna_puign

Nota de premsa

treballar en equip, i habilitat per comunicar adequadament, entre d’altres.
Partint de l’aprenentatge basat en problemes, del treball cooperatiu i d’una
gran varietat de recursos, els estudiants poden dissenyar un projecte que
doni resposta a una necessitat del seu entorn.
L’aplicació del programa a l’aula és duta a terme pel professor o professora,
mitjançant una plataforma digital que conté sis mòduls, cadascun dels quals
consta de dues sessions per treballar els conceptes clau d’un projecte
emprenedor.
Campus Repte Emprèn
L’acord entre la Fundació Bancària ”la Caixa” i la FEPCMAC també preveu que
dos equips d’estudiants peruans participin en el Campus Repte Emprèn,
que es fa a Barcelona durant una setmana del mes de maig. Creativitat,
iniciativa, cooperació i esforç es posen a prova durant aquestes jornades
d’activitats, workshops i conferències, amb l’objectiu d’estimular la cultura
emprenedora i innovadora. Alumnes i professorat experimenten,
desenvolupen i milloren els projectes que han creat a l’aula amb el
Programa Joves emprenedors, gràcies a l’assessorament i el treball amb
experts de diferents àmbits professionals. Els dos equips escollits del Perú
compartiran aquesta experiència única amb 35 equips d’estudiants més de
tot Espanya i també de Colòmbia, Argentina i Ghana.
La Fundació Bancària ”la Caixa”, a través d’EduCaixa, va posar en marxa el
Programa Joves Emprenedors el 2013. Des de llavors, ha arribat a més de
3.300 centres educatius i a 217.460 alumnes d’Espanya, i el 2016 va
traspassar fronteres per arribar a l’Amèrica Llatina. Fins avui ja l’han utilitzat
279 escoles i prop de 1.500 alumnes del Perú, Colòmbia i Argentina.
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