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La Fundació Princesa de Girona (FPdGi), en col·

laboració amb la Fundación Trilema, organitza la  

Jornada de Bones Pràctiques del programa 

Educar el talent emprenedor 2015 amb la fina·

litat de posar en comú els projectes emprenedors 

implantats als centres educatius que han participat 

en la segona edició d’aquest programa de formació 

i acompanyament.

En aquesta trobada volem exposar i compartir les 

experiències emprenedores portades a terme en di·

versos nivells educatius i en diferents tipus d’esco·

les, amb unes realitats i unes vivències molt variades.

A través de les ponències i presentacions programa·

des, així com dels panells explicatius dels projectes 

portats a l’aula, analitzarem les claus del desenvo·

lupament de projectes d’emprenedoria eficaços i 

generadors d’una profunda millora en les capacitats 

emprenedores dels alumnes i coneixerem els criteris 

fonamentals que cal tenir en compte.

Aquest intercanvi de bones pràctiques didàctiques 

en emprenedoria a Catalunya ens permetrà com·

partir reflexions i experiències per créixer i millorar 

com a docents.

OBJECTIUS DE LA JORNADA

Conèixer les claus per afrontar l’educació em·

prenedora. 

Compartir les experiències d’èxit que s’han dut 

a terme als centres.

Reflexionar sobre les claus d’èxit dels projectes 

presentats.

PROGRAMA

9:30

Acollida

9:45

Presentació breu de la Jornada i resum dels 

projectes implementats

10:30 – 11:15

«És el moment d’emprendre». Maite Fibla, 

Fundació Ship2B

11:15 – 11:45

Descans

11:45 – 14:00

Claus de la programació de l’àrea curricular 

d’emprenedoria. Presentació de projectes, 

panells, museu d’aprenentatge i pautes de 

reflexió. Carmen Pellicer

14:00 – 15:30

Dinar

15:30 – 17:30

«Mestres feliços generen aules creatives».

Ismael Pantaleón

17:30 – 18:00

Conclusions. Tancament de la Jornada


