Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Jornada (J1424)

2a Jornada Emprenedoria
Una actitud per fomentar
Dimarts, 27 de maig de 2014
M’ho van explicar i ho vaig oblidar.
Ho vaig veure i ho vaig entendre.
Ho vaig fer i ho vaig aprendre.(Confuci)
Objectius
Crear un espai de reflexió per compartir experiències i bones pràctiques entre els centres.

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

Lloc de realització
CaixaForum Barcelona
Centre Social i Cultural de l’Obra Social de La Caixa
Av. Francesc Ferrer i Guardia 6-8 Barcelona

Data i horari
Data:
Horari:
Modalitat:

27 de maig de 2014
de 15.00 a 19.30 hores.
presencial

Programa

15.00h

Presentació de la Jornada

15.15-16.15h

Conferència marc: Escola, ocupabilitat i emprenedoria a l'horitzó 2020, a
càrrec del Sr. Joan Torrent, director del grup d’investigació interdisciplinària sobre
les TIC, i2TIC i director del Màster en Creació, Gestió i Direcció de Microempreses de
la UOC.

16.30-17.15h

Visita CaixaLab Experience

Com treballar l’emprenedoria a l’escola: experiències des de diferents nivells educatius Cada presentació dura 15 minuts.
• Sagrada Família Barcelona
17.30-19.00h

• López Vicuña
• ETP Xavier
• Vedruna Tona
• Escola Pia Santa Anna Mataró

19:00 – 19:30

Sintetitzem la Jornada amb una pregunta als experts: el foment de
l’emprenedoria, com pot beneficiar les nostres escoles?
Maria Batet (Fundació Trilema), Berta Muelas (Projecte Joves Emprenedors Educaixa), Audrey Damas i Paul Kidd-Hewitt (Fundació Escola Emprenedors)
L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir (Mark Van Doren)

Inscripció
-

Cal sol·licitar-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:
o

Escoles adherides al Projecte Qualitat: gratuït

o

Entitats adherides a la FECC: 20€

o

Altres: 30€

ATENCIÓ! EL PAGAMENT D’AQUESTA SESSIÓ REQUEREIX TARGETA BANCÀRIA
- Totes les targetes són vàlides
El pagament cal fer-lo mitjançant una targeta bancària. Són admeses totes, tant les de crèdit
con les de dèbit, i la inscripció no es considera vàlida fins que no s’ha fet el pagament.
- Devolucions immediates en cas de baixa
En cas de comunicar baixa dins els terminis establerts, la devolució de l’import pagat serà
immediata (l’entitat bancària farà el retorn al compte de la mateixa targeta des d’on s’ha fet
el pagament.)

- Pot ser de qualsevol titular, independentment del rebut
El titular de la targeta no té per què coincidir amb la persona que s’hi inscriu, ni amb la
persona –física o jurídica- a nom de la qual cal fer el rebut.
Per facilitar les coses, es demana específicament a nom de quina persona o entitat cal
fer el rebut. Així es pot utilitzar la targeta que es tingui més a mà amb independència de
qui s’acabi fent càrrec del cost i, per tant, sigui el titular del rebut corresponent.
És un sistema totalment segur, sense que Escola Cristiana es quedi cap registre de
dades de les targetes.

Data límit d’inscripció: fins el dia 26 de maig a les 10h (o fins a que s’esgotin les
són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció)
•
•

places,

Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.
En els casos de no assistència, no es retornarà l’import.

Patrocinen

Col·labora

que

Indicació del lloc de realització i transport públic

CaixaForum Barcelona. Centre Social i Cultural de l’Obra Social de La Caixa
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, de Barcelona.

FFGC
Línies:
R5, R6, R50, R60
METRO
Parada Espanya (Línies 1 i 3)
BUS
Línies:
9, 37, 65, 79, 91,
109, 157, 165, L70,
L72, L94

Més informació i inscripcions al web: www.escolacristiana.org
clicar Formació a la secció usuaris registrats de la pàgina d’inici i identificar-vos amb el nom d’usuari i el
password.
Si no ho esteu registrat caldrà que, abans de fer la inscripció, tramiteu l’alta d’usuaris.
Cal fer-ho des de la mateixa pàgina d’inici de la web (columna de l’esquerra, secció “Serveis bàsics”,
clicar a l’apartat “Alta d’usuaris”.
clicar > Llistat de cursos: Apareixeran tots els cursos endreçats per data d’inici.
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