
 

 

 

 

 

 

Nota de premsa  

 

La Fundació ”la Caixa” impulsa el pensament 
crític davant les fake news al seu Campus Virtual  

 

308 alumnes i 82 professors constitueixen els 81 equips de 
tot Espanya, Portugal i Colòmbia que participen en la 

iniciativa d’EduCaixa  
 

26 dels equips són de Catalunya, formats per 98 alumnes i 
23 docents 

 
BeCritical és el nou repte del Campus, dirigit a 
desenvolupar les capacitats emprenedores i de 

comunicació d’estudiants d’ESO i batxillerat 
 

 

Barcelona, 6 de maig de 2020. A causa de l’estat d’alarma decretat amb 

motiu de la COVID-19, els Reptes EduCaixa d’aquest any, dirigits a alumnes 

d’ESO i batxillerat de tot Espanya, Portugal i Colòmbia, s’han transformat en 

un campus virtual. Impulsada per la Fundació ”la Caixa”, la present edició, 

que se celebra el 5, 6 i 7 de maig, reuneix 308 estudiants i 82 docents. Són els 

81 equips seleccionats d’entre els 1.537 que aquest any han presentat els 

seus projectes als Reptes EduCaixa. Com a reconeixement, participen en 

una experiència virtual, centrada en el desenvolupament de les capacitats 

emprenedores, el pensament crític, la comunicació, la creativitat i la 

col·laboració. 

 

20 dels equips són d’instituts de Barcelona, Badalona, Gavà, Santa 

Coloma de Gramenet, Granollers, Mataró, Cardona, Figueres, Roses, 

Verges, Tarragona i Riudoms.  

 

Un dels reptes que destaca aquest any per la seva novetat és BeCritical, un 

taller que consisteix a fer un vídeo en el qual es destapi una fake news (notícia 

falsa) i s’expliqui com s’ha fet. Al Campus, l’alumnat tindrà l’oportunitat de 

desenvolupar la competència mediàtica i reflexionar críticament sobre les 

informacions que rep a través dels diferents canals de comunicació. En el marc 

d’aquest repte, els participants podran intercanviar impressions amb la 

periodista Ana Pastor, presentadora de La Sexta i fundadora de Newtral. 

https://www.educaixa.com/es/-/seleccionados-retos-educaixa
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EduCaixa té com a objectiu capacitar els estudiants adolescents per abordar 

els grans reptes d’aquest segle XXI. Amb aquest horitzó, el Campus Virtual està 

pensat per ajudar els equips a evolucionar i millorar les seves anàlisis i els seus 

projectes. A més de les sessions i activitats específiques, la iniciativa presenta 

una programació de xerrades motivadores amb ponents de renom, com ara 

la ja esmentada Ana Pastor; Pablo Sánchez, director executiu de B Corp a 

Espanya; Karim Hallal, mediàtic youtuber del Parlament Europeu; Lucía 

González, cofundadora d’Edenway; el doctor Roger Paredes, investigador 

principal sobre genòmica microbiana a IrsiCaixa, i Nico Luce, instructor de ioga 

reconegut internacionalment, entre d’altres. 

 

Cal destacar també que al Campus Virtual cada equip disposa d’un o una 

EduCoach de referència.  

 

Xavier Bertolín, director de l’Àrea Comercial i Educativa de la Fundació 

”la Caixa”, ha volgut llançar un missatge a tots els participants: «Des 

d’EduCaixa volem felicitar-los i agrair-los l’esforç, la il·lusió i la creativitat 

dedicats per aconseguir dissenyar uns projectes meravellosos. Desitgem que 

mitjançant el Campus Virtual continuïn aprenent i treballant perquè les seves 

iniciatives arribin a ser catalitzadores de la transformació social que requereix la 

nova etapa que se’ns presenta». 

 

 

EduCaixa, cap a l’educació del segle XXI 
 

EduCaixa engloba tota l’oferta educativa de la Fundació ”la Caixa” i promou i 

impulsa la transformació educativa amb la finalitat de donar resposta a les 

necessitats de la societat del segle XXI. 

 

El programa es dirigeix a l’alumnat i el professorat d’educació infantil, 

secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Els seus objectius 

principals són: promoure el desenvolupament competencial de l’alumnat a 

través de programes educatius, recursos i activitats, la Formació Professional 

Docent a partir dels recursos i programes formatius com el de Lideratge per a 

l’Aprenentatge i la promoció de la transformació de l’educació basada en l’ús de 

les evidències. 
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Més informació: 

 

Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 679 266 341 / apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixaCAT / @ariadna_puign 

 

Sala de Premsa Multimèdia: https://premsa.lacaixa.org/ 
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