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Emprenedoria.
Una actitud de l’escola, un valor a educar
Dijous, 16 de maig de 2013

Qui té imaginació, amb quina facilitat treu del
no res un món (Gustavo Adolfo Bécquer)

They laugh at me because I'm different,
I laugh at them because they are all the same
(Kurt Cobain)

Presentació
Fomentar el valor de l'emprenedoria.
Entenem que l'emprenedoria no ha de ser entesa només com el procés de creació d'una empresa sinó que
ha de ser una manera d'entendre la vida, emprendre és una actitud que es pot fomentar i des del nostre
àmbit educatiu creiem que hem de promoure aquesta competència d'aprendre a emprendre.
L’emprenedoria és una actitud que comporta uns valors que tothom podem compartir, des de l’escola
podem ajudar, mestres i professors som agents que podem influir.
Imaginació, coratge i perseverança per dur a terme les idees són actituds que podem promoure amb el
nostre dia a dia des de qualsevol nivell.
L’èxit no és definitiu, el fracàs no és fatídic. El que compte és el valor per continuar.
(Winston Churchill)

Objectius
Crear un espai de reflexió i prendre consciència de l’emprenedoria entesa com un valor que podem treballar en el nostre centre des de l’educació infantil i fins que els alumnes s’incorporin al mercat de treball

Destinataris
A tots els mestres i professors dels centres que s’atreveixin a fer un salt que aportarà un valor afegit

Lloc de realització
Seminari Conciliar de Barcelona, c. Diputació, 231.

Data i horari
Data:
Horari:
Modalitat:
Durada:

16 de maig de 2013
de 16 a 20 hores. A partir de les 15:30 es podrà recollir la documentació
presencial
4h

Programa

15.30h

Arribada, acollida i lliurament del material

16.00h

Presentació de les Jornada a càrrec de Sr. Carles Armengol, Secretari General
adjunt de la FECC

16.15-17.15h

Conferència marc: Aprendre i emprendre - habilitats i actituds que hauríem
de desenvolupar, a càrrec de la Sra. Júlia Prats, Professora i directora del Departament d’Iniciativa Emprenedora del IESE. Presentació a càrrec de la Sra. Rosa M
Piqué, cap de l’àrea educativa de la FECC

17.15-17.45h

Pausa cafè

17.45-19.45h Activitats adreçades per grups destinataris
Presentació experiències EI-EP-ESO
Cada presentació dura 30 minuts.
Moderadora Sra. Olga Hernández,
cap del departament de Qualitat de la FECC

Taula Rodona BATX – FP
Que ens demana la societat i que podem oferir des de
l’escola per donar el valor de l’emprenedoria des del nostre sector?
Moderador Sr. Carles Armengol

1. Petits emprenendors socials: “Els petits
canvis són poderosos”, a càrrec del Sr. Lluis
del Río, professor d’EI-EP de Lestonnac de
Mollet del Vallés
2. Felicitat, somriures i illusions, a càrrec
de la Sra. Júlia Cararach professora d’ESO,
Clara Penas i Paula Vall-Llovera alumnes de
3r ESO de Santa Teresa de Lisieux de Barcelona
3. Emprenem fent sabons, a càrrec de la
Sra. Montse Parés, tutora de 6è EP i Montse
Pons, cap d’estudis EI-EP de Maristes Igualada
4. Projecte QR a l’escola del Clot, a càrrec
del Sr. Jordi Cienfuegos, professor i tutor
ESO d’ ETP Clot de Barcelona
19.45h Cloenda de la Jornada

•

Sra. Maria Batet, mestra, formadora del
professorat i experta en educació per a
l’emprenedoria.

•

Sr. Humbert Torroella, emprenedor.
Fundador i CEO d’Hotelerum. Apassionat
de les noves tecnologies.

•

Sra. Estel Paloma, Professora d’ESO i
BATX de l'Escola Pia de Mataró per fomentar l’emprenedoria en els alumnes

•

Sr. Manuel Rosillo, Empresari d’una empresa metallúrgia. Expert en formació professional, i compagina la presidència de la
patronal del Baix Llobregat amb una vocalia en el comitè executiu de la patronal Foment del Treball.

Inscripció
-

Cal sollicitar-la a través del formulari que trobareu a la pàgina web http://www.escolacristiana.org
(Cliqueu a Accions Formatives de la banda dreta de la pàgina d’inici). Les places són limitades i
s’ocuparan per ordre d’inscripció.

-

En el procés d’inscripció se us demanarà que us identifiqueu amb el nom d’usuari i el password. Si no
esteu donats d’alta a la pàgina web, heu de fer l’alta d’usuari primer (a la banda esquerra de
la pàgina principal).

-

Import de la inscripció:
Escoles adherides al Projecte Qualitat: inscripció gratuïta
Entitats adherides a la FECC: 25 euros
Entitats no adherides a la FECC: 50 euros
ATENCIÓ!!! EL PAGAMENT D’AQUESTA JORNADA REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA

-

Data límit d’inscripció: fins el 13 de maig, a les 9h del matí (o fins exhaurir places)

-

En els casos de no assistència, no es retornarà l’import.

Editorial patrocinadora

Indicació del lloc de realització i transport públic

En TREN:
Renfe – Estació Barcelona- Pl. Catalunya
Estació Barcelona- Passeig de Gràcia
FFGC – Estació Catalunya
En METRO:
Parada Universitat: línies 1 (vermella) i 2 (lila)
Parada Passeig de Gràcia: línies 4 (groga), 3 (verda) i 2 (lila)
En BUS: línies 6 7 9 13 14 15 16 17 19 20 22 24 28 31 33 34 37 39 40 41 42 43 44 45 47
50 54 55 58 59 62 63 64 66 67 68 91 120 141 H12

