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El valor dels somnis
La Generalitat de Catalunya promou l’emprenedoria a les aules amb la incorporació al currículum de la matèria d’emprenedoria a l’ESO, bat-
xillerat i cicles formatius. Un enfocament eminentment pràctic i centrat en l’actitud són les característiques d’aquesta nova assignatura que 
s’està implantant amb rapidesa a les escoles.

MÒNICA DALUZ  

La situació econòmica ha 
empès les institucions a fomen-
tar l’esperit emprenedor entre 
els més joves; no en va, el 
nostre futur com a societat 
està a les seves mans. Com 
afirma Narcís Vives, president 
de la Fundació Itinerarium i 
emprenedor social d’Ashoka, 
“si la persona no s’entrena 
des de petita en les habilitats 
de la emprenedoria, és molt 
difícil passar a la pràctica. Es 
tracta de donar l’oportunitat 
a l’alumne perquè pugui tenir 
iniciatives, treballant individu-
alment, en grup i en xarxa amb 
nois d’altres països del món”. 
Motivació i autoestima són 
les bases sobre les quals edifi-
car una actitud emprenedora. 
Així ens ho explica Audrey 
Damas, directora de la Funda-
ció Escola Emprenedors: “per 
extreure el potencial creatiu 
i emprenedor de l’alumne cal 
treballar l’autoestima, ajudar-lo 
a superar les pors, a parlar en 
públic en anglès, a treballar en 
equip, a que trobi el seu centre 
d’interès, la seva passió; en 
definitiva, a creure en els seus 
somnis.” La Fundació Escola 
Emprenedors és una fundació 
privada per a la promoció de 
l’emprenedoria i coneixement 
de l’empresa entre els joves 
estudiants de Catalunya. La 
Fundació imparteix des del 
2007 programes de foment 
de l’emprenedoria a l’ESO, 
batxillerat, cicles formatius 
i universitats. Entre d’altres, 
ha desenvolupat el programa 
propi Be an Entrepreneur, 
que es realitza en anglès a més 
de 50 centres, i arriba a més 
de 2.000 estudiants cada any. 
També imparteix el curs Com 

posar en pràctica amb èxit 

l’assignatura d’Emprenedoria 

i el Projecte Final d’Empresa, 
que té com a objectiu capaci-
tar als docents responsables 
per implementar l’assignatura 
d’emprenedoria i coneixe-
ment de l’empresa a l’ESO i 
batxillerat, i el Projecte Final 
d’Empresa a cicles formatius, 
a través de coneixements 
sobre tècniques de motivació i 
dinamització de grups; foment 
de la innovació i la creativitat; 

L’actitud emprenedora no pot adquirir-se dels llibre de text. / SHUTTERSTOCK

models de negoci pràctics; les 
parts principals d’un pla d’em-
presa; responsabilitat social, 
i sobre sostenibilitat i estratè-
gies de comunicació efectiva.

Intel·ligència emocional 
i learning by doing 
L’actitud emprenedora no es 
pot adquirir a la manera tradici-
onal: el llibre de text. L’assigna-
tura es basa en el concepte de 
learning by doing (aprendre 
fent o aprenentatge a través 
de la pràctica), que fa referèn-
cia a la capacitat que tenen les 
persones per aprendre mit-
jançant l’experiència directa; 
diversos estudis demostren 
que la formació experiencial 
millora l’índex de retenció dels 
coneixements a l’aula. Aquests 

entorns experiencials perme-
ten la pràctica de competències 
emocionals i comportamentals 
que seran la base per generar 
actituds emprenedores i cre-
atives: l’alumne aprèn a resol-
dre dificultats, a reflexionar 
sobre les necessitats de la vida 
real fora del centre educatiu, 
sobre l’esforç personal, les 
conseqüències que les nostres 
accions poden tenir sobre els 
altres, la importància del clima 
de treball, l’entrega envers 
l’equip per assolir els millors 
resultats; l’actitud de respecte 
i col·laboració activa envers 
els companys; la gestió i plani-
ficació dels recursos i els seus 
costos; a treure lliçons dels 
errors i els encerts, i a com-
provar que pot portar a terme 
idees creatives amb realisme i 
eficàcia.

Educar pel foment d’un esperit 
emprenedor passa per poten-
ciar la intel·ligència emocional 
de la persona: aconseguir que 
l’alumne es percebi de forma 
positiva i tingui confiança en 
ell mateix i en les seves prò-
pies aptituds i habilitats, que 
sigui conscient de la influència 
del seu esforç en les situacions 
d’èxit, capacitar-lo per mostrar 
quins són els seus sentiments 
i emocions, per tolerar la frus-
tració, controlar els sentiments 
negatius davant situacions de 
frustració, i per saber escoltar 
i integrar en les seves respostes 
les idees dels altres.
A més del món educatiu, també 
des d’altres àmbits es destaca 
la importància d’introduir 
aquesta perspectiva a l’escola. 
En aquest sentit Claudio Gre-
goire, psicòleg laboral, autor 

“Per extreure el 
potencial creatiu 
i emprenedor de 
l’alumne cal treballar 
l’autoestima, ajudar-
lo a superar les pors, 
a parlar en públic en 
anglès, a treballar en 
equip, a que trobi el seu 
centre d’interès, la seva 
passió; en definitiva: 
a creure en els seus 
somnis”
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de Puede ser un buen día i 
conferenciant motivacional, 
ho veu així. “L’emprenedor 
–explica- és aquell que crea 
alguna cosa del no-res. Sempre 
he pensat que l’emprenedoria 
hauria de ser una competència 
que s’ensenyés des del bres-
sol. No és una habilitat que es 
pugui ensenyar als 30 anys, ni 
tan sols a la universitat. L’es-
cola hauria de ser transversal 
en emprenedoria; no passaria 
el que s’està donant ara, que 
quan el jove surt de la univer-
sitat, el primer que es pregunta 
és ‘on puc anar a buscar feina?’ 
i no ‘on puc crear feina?’”. En el 
mateix sentit s’expressa Fran 
Chuán, emprenedor i coautor 
d’Innovación 2.0, qui ens fa 
la següent observació: “Una 
enquesta publicada poc temps 
enrere revela que la majoria de 
joves aspira a ser funcionari o 
empleat de La Caixa... Alguna 
cosa hem fet malament! 
Davant tals conclusions, s’han 
creat màsters d’innovació i 
emprenedoria als quals s’ha 
inscrit molt poca gent. Es clar, 
per què haurien de fer-ho? L’ac-
titud dels joves no respon a la 
manca d’oferta formativa sinó 
a l’aversió al risc... S’ha d’es-
timular des de l’escola que el 
més important no és ‘saber els 
coneixements’, sinó saber com 
adquirir-los; i fer-ho des d’una 
actitud positiva”. Docents, psi-
còlegs, emprenedors o empre-
saris, tots estan d’acord: creure 
en un projecte, il·lusionar-s’hi, 
i abordar-lo amb entusiasme i 

confiança en les pròpies capa-
citats és, sens dubte, el primer 
pas cap a l’èxit.

Docents, psicòlegs, 
emprenedors o 
empresaris, tots hi 
estan d’acord: creure 
en un projecte, 
il·lusionar-s’hi, i 
abordar-lo amb 
entusiasme i confiança 
en les pròpies 
capacitats és, sens 
dubte, el primer pas 
cap a l’èxit

LA COMPETICIÓ CATALANA DE MINIEMPRESES

Vint empreses formades per estudiants 
de secundària i batxillerat d’arreu de 
Catalunya finalistes del Programa de 
Miniempreses de Junior Achievement 
van participar el passat mes de maig en 
la 1a Competició Catalana de Miniem-
preses. Durant dues jornades, els joves 
esdevinguts empresaris van vendre els 
seus productes i serveis en un centre 
comercial i van exposar la seva idea de 
negoci davant d’un jurat de directius i 
empresaris a l’escola de negocis IESE. 
“Tant la quantitat d’idees i com la qualitat 
de les mateixes demostren el potencial 
creatiu i emprenedor dels nostres joves”, 
va subratllar Gabriel Masfurroll, presi-
dent de Junior Achievement a Catalunya, 
l’organització educativa sense ànim de 
lucre més gran del món, que, a través del 

seu programa de Miniempreses dóna la 
oportunitat a alumnes d’entre 15 i 19 anys 
de crear el seu primer negoci i gestionar-
lo durant tot el seu cicle de vida, des de la 
redacció dels estatuts fins a la comercia-
lització dels seus béns o serveis. Aquest 
curs, el programa s’ha impartit a una vui-
tantena d’escoles del Principat i ha acon-
seguit crear prop de 300 mini-empreses, 
el doble de les que es van crear el curs 
passat a tot Espanya.
WIFINC, una empresa formada per cinc 
estudiants de batxillerat de Barcelona, 
va resultar la guanyadora de la competi-
ció gràcies a la creació d’un aparell que 
augmenta la senyal de qualsevol router 
wi-fi fins a un 60%. Ara, IESE aportarà el 
finançament necessari per patentar la 
seva idea.


