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Arrenca el Campus EduCaixa Challenge 2022: 
358 joves talents presenten els seus projectes i 

opten a guanyar un viatge formatiu a Silicon Valley 
 

76 dels alumnes són de centres escolars de Catalunya  
 

• El repte del campus, celebrat a Barcelona, consisteix en 
desenvolupar projectes innovadors i sostenibles que impactin de 
manera positiva en la societat. Els alumnes disposen de l’ajuda 
d’una vintena d’educoaches per evolucionar les seves idees.  
 

• Els finalistes presents a la cita es divideixen en 99 equips 
d’estudiants d’ESO i Batxillerat provinents d’Espanya i Portugal, 
seleccionats d’entre 1.252 candidatures.  

 
• El premi per als 20 equips guanyadors, i els seus prop de 100 

integrants, serà un viatge formatiu a Silicon Valley aquest estiu, en 
el qual visitaran universitats com Standford i Berkeley, i empreses 
capdavanteres de l’àmbit tecnològic.  

 
 
Barcelona, 6 de maig de 2022. El Campus EduCaixa Challenge 2022  
reuneix a Barcelona 358 estudiants i 84 docents de 76 centres escolars 
d’Espanya i Portugal, repartits entre CaixaForum i CosmoCaixa, des del 4 fins 
al 7 de maig. 
 
76 dels alumnes seleccionats, repartits en 21 equips, són de centres escolars 
de Catalunya: 51 de Barcelona, 18 de Girona, 4 de Tarragona i 3 de Lleida. 
Entre els 21 projectes presentats pels estudiants catalans s’han abordat temes 
com les amenaces del canvi climàtic, la protecció de la vida submarina, la lluita 
contra la pobresa, el consum excessiu de menjar ràpid, la salut mental dels 
joves, la impressió 3D, l’accessibilitat a les vacunes i la pujada del IPC. 
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Els alumnes presents al campus són joves talents de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat 
i CFGM, i han estat seleccionats d’entre 1.252 candidatures de 297 centres 
educatius de tota la Península. Tots els participants al Campus EduCaixa 
Challenge 2022 tenen el repte de desenvolupar projectes innovadors i 
responsables, emmarcats dins dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, amb el propòsit d’aportar solucions 
amb impacte positiu per a la societat.  
 
Quatre dies d’aprenentatge intensiu 
 
Durant el campus, els equips podran desenvolupar els seus projectes amb 
l’ajuda d’una vintena d’educoaches, que s’encarregaran de l’acompanyament i 
el suport educatiu. Els educoaches són joves que destaquen en el seu àmbit 
professional i estan especialitzats en algun dels itineraris disponibles: 
 

• Emprèn: desenvolupament de la competència emprenedora.  
 
• BigData: desenvolupament de la competència digital. 

 
• Be Critical: desenvolupament del pensament crític. 

 
• STEAMxChange: desenvolupament de la competència investigadora. 

 
Mitjançant tallers, xerrades i experiències programades al campus, els alumnes 
connectaran entre ells, entrenaran competències i compartiran aprenentatges. 
Cada itinerari visitarà una empresa o institució destacada en el seu àmbit: els 
estudis de RTVE Catalunya, el museu del FC Barcelona, el sincrotró Alba i 
el Pier01 de TechBarcelona. 
 
“Aquest campus és una oportunitat per impulsar el talent jove i motivar 
l’alumnat perquè es comprometi amb els reptes de futur de la seva generació. 
Volem que els estudiants entrenin competències clau per al segle XXI i 
participin activament en el canvi social”, assegura el director corporatiu de 
l’Àrea d’Educació i Màrqueting de la Fundació ”la Caixa”, Xavier Bertolín. 
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El premi: un viatge a Silicon Valley 
 
En l’últim dia de campus, cada equip presentarà el seu projecte davant el jurat, 
que donarà a conèixer els 20 equips guanyadors, i els seus prop de 100 
integrants, el dia 24 de maig. El nom dels premiats es comunicarà en una gala 
virtual: els Awards de l’EduCaixa Challenge.  
 
El premi serà un viatge formatiu a Silicon Valley aquest estiu, durant el qual es 
realitzaran visites a les universitats d’Standford i Berkeley, i a empeses 
referents de l’àmbit tecnològic.  
 
 
¿Què és l’EduCaixa Challenge? 
L’EduCaixa Challenge és una de les iniciatives estrella d’EduCaixa. La iniciativa 
contribueix a una educació de qualitat a partir de reptes en els quals l’alumnat i el seu 
professorat desenvolupen projectes innovadors, milloren les seves competències i 
s’aproximen a contextos professionals reals. El gran objectiu del Challenge és que els 
alumnes aportin valor i s’empoderin com a agents per al canvi social.  
 
EduCaixa, cap a l’educació del segle XXI 
EduCaixa és el programa educatiu de la Fundació ”la Caixa” i promou i impulsa la 
transformació educativa amb la finalitat de respondre 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 de 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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