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Programa 

Divendres 21 de febrer:        

9:00-9:30 Acollida i lliurament d’acreditacions 

9:30-10.00 Obertura i presentació de les jornades 

10:00-11:30      ‘The Practices of Entrepreneurship Education’, Heidi Neck. 

‘Les pràctiques de l’Educació Emprenedora’. Heidi Neck parlarà de moure l’educació 

emprenedora des del punt de vista tradicional a un enfocament basat en la pràctica i proposa 

ensenyar l'emprenedoria com un mètode format per un portfoli de cinc pràctiques. En 

conjunt, aquestes pràctiques ajuden als estudiants a desenvolupar la competència per pensar 

i actuar de forma emprenedora amb la finalitat de crear, trobar i explotar oportunitats de tot 

tipus en un món incert i en continu canvi. 

11:30-12:00 Descans 

12:00-13:00 'L'aprenentatge de la creativitat',  José Antonio Marina 

La creativitat és la capacitat de fer coses noves valuoses. Crear és un hàbit i, com tots els 

hàbits s'aprèn i depèn d'un entrenament. La creativitat la necessitem tots i en totes les 

situacions de la nostra vida. Ens ajuda a resoldre problemes pels quals no tenim receptes. Ens 

permet ampliar les nostres possibilitats vitals, econòmiques, laborals… 

13:00-14:30      'Propostes pedagògiques per a les Escoles Emprenedores, 1a part', Carmen 

Pellicer. 

  Presentacions de projectes I. 

- CEIP Manuel Lledías de Cartes (Cantàbria). Públic. 

- Col·legi Maristes de Girona. Concertat. 

- Colegio Huerta Santa Ana de Ginés (Sevilla). Cooperativa. 

- Colegio Santa Ana de La Pobla Llarga (València). Fundació. 

- INS Can Roca de Terrasssa (Barcelona). Públic. 

- Colegio Divino Maestro de Madrid. Concertat. 

 

14:30-16:00      Dinar 

 



 
 

16:00-17:45 Experiències d’Èxit Educatiu: 

‘Learning Without Limits’, Alison M. Peacock  

Aprenent sense límits. Parlarà sobre l'enfocament alternatiu per a la millora de l'escola a la 

seva escola primària per a nens de 4 a 11 anys. Descriu com l'escola va canviar de 'deficient' a 

'excel·lent' a través d'un altament inclusiu i creatiu enfocament del lideratge escolar. 

‘Development of entrepreneurship education’, Paula Kyrö. 

‘El desenvolupament de l'educació emprenedora’. L'educació emprenedora ha entrat en els 

plans d'estudi fa només unes dècades. Per tant, és important compartir coneixements i 

experiències sobre el seu desenvolupament. Aquesta presentació se centra en el que 

actualment sabem i el que no sobre la seva adaptació en els sistemes dels col·legis. 

 

17:45-18:15 Descans 

 

18:15-19:30 'Propostes pedagògiques per a les Escoles Emprenedores. 2a part', 

Inmaculada Castaño. 

Presentacions de projectes II. 

- CEIP Alfonso García Chamorro de Linares (Jaén). Públic. 

- Colegio CEU San Pablo Montepríncipe de Boadilla del Monte (Madrid). 

Concertat. 

- Colegio Antonio Gala de Dos Hermanas (Sevilla). Cooperativa. 

- Colegio San Vicente Ferrer de San Antonio de Banageber (València). 

Fundació. 

- Colegio Nuestra Señora de la Merced de Madrid. Concertat. 

- IEFPS Mendizabala de Vitòria. Públic. 

- Escola Vedruna de Tona (Barcelona). Concertat. 

- Fundación Síndrome de Down del País Vasco de Bilbao. Fundació. 

- IES Aliste de Alcañices (Zamora). Públic. 

- IES Ricardo Bernardo de Solares (Cantàbria). Públic. 

Recorregut pels plafons elaborats pels participants del programa 'Com s’educa el 

Talent Emprenedor de la FPdGi' 

 

21:00-23:00      Sopar i tertúlia amb responsables educatius i mitjans de comunicació 

 

 



 
 

 

Dissabte 22 de febrer:         

9:00-10:30        'Desperta el talent: emprendre per a créixer', Roberto Luna 

La gestió del talent s'ha convertit en una variable de gran rellevància en l'entorn educatiu tant 
des de la seva dimensió organitzativa com a individual. Gestionar el talent consisteix a 
atreure, desenvolupar i comprometre a les persones en l'assoliment de projectes 
d'excel·lència. Despertar el talent implica atendre la potencialitat i individualitat de les 
persones per aconseguir, des de l'autenticitat, el creixement personal i professional en els 
entorns actuals. En aquest sentit, emprendre, com a procés d'exploració i aprenentatge 
experiencial, és la clau en la gestió del talent. 

 

10:30-11:00      Descans 

 

11:00-13.30      Taula rodona: Perspectives Internacionals sobre l’Educació Emprenedora 

José Ernesto Amorós (Xile) 

Paula Kyrö (Finlàndia) 

Alison M.  Peacock (Gran Bretanya) 

Marianne Rongen (Holanda) 

 

13.30-14:00      Lectura de conclusions i Cloenda. 



PONENTS

Heidi Neck
Estats Units

Professora adjunta; professora Jeffry A. Tim-
mons d’Emprenedoria al Babson College de 
Boston. B.S. per la Louisiana State University 
i M.B.A., Ph.D., per la University of Colorado at 
Boulder. Està especialitzada en emprenedoria 
corporativa i social. Com a directora dels Bab-
son Symposia for Entrepreneurship Educators 
(SEE), treballa per millorar la pedagogia de 
l’educació empresarial i la creació d’empreses.

José Antonio Marina
Espanya

Catedràtic excedent de Filosofia a l’institut ma-
drileny de La Cabrera. Doctor honoris causa per 
la Universitat Politècnica de València. Director 
de la Fundación UP. La seva tasca investigado-
ra s’ha centrat en l’estudi de la intel·ligència i, 
en particular, dels mecanismes de la creativitat 
artística, científica, tecnològica i econòmica. Ha 
elaborat una teoria de la intel·ligència que co-
mença en la neurologia i acaba en l’ètica.

Inmaculada Castaño
Espanya

Llicenciada en Psicologia. Coordinadora de 
Projectes de la Fundación Trilema. Formadora 
i assessora en projectes d’innovació educati-
va en centres d’arreu d’Espanya. Formada en 
estratègies per ensenyar a pensar amb mem-
bres del Projecte Zero (Harvard University) i en 
coaching professional amb la consultora ILM 
(Regne Unit). Té diverses publicacions en l’àrea 
de l’educació i les habilitats directives.

Carmen Pellicer
Coordinadora del projecte 
Educar el talent emprenedor 
de la FPdGi

Consultora educativa i experta en formació del 
professorat i en gestió del canvi en l’educació. 
Autora d’Aprender a emprender: claves para 
potenciar el espíritu emprendedor en el proyec-
to «Un paso más», de Fundamentos Santillana, 
i coautora de l’informe Aprendre d’empren-
dre. Com s’educa el talent emprenedor de la  
FPdGi. Presideix la Fundación Trilema, en la 
qual dirigeix un equip de formadors i consultors 
educatius, i és la directora titular del Col·legi de 
la Pobla Llarga.

Marianne Rongen
Holanda

Directora de l’escola pública d’infantil i primà-
ria Wittering School de ’s-Hertogenbosch (Ho-
landa), un centre escolar molt innovador que 
destaca pel fet de treballar amb agrupacions 
flexibles i per projectes i perquè està funcionant 
com un projecte pilot emparat pel mateix mu-
nicipi.

Alison Margaret Peacock
Gran Bretanya

Líder nacional en educació, amb una àmplia 
experiència de lideratge directiu a l’escola. Co-
autora de Creating learning without limits. Mem-
bre del Royal Society Vision Committee i de la 
Comissió del Royal College of Teaching, patro-
na de la fundació Tea cher Development Trust i 
directora de la Wrox ham Teaching School.

José Ernesto Amorós
Xile

Llicenciat en Administració d’Empreses i post-
grau de mestratge en Màrqueting per l’Instituto 
Tecnológico de Monterrey, Mèxic. Ph.D. Mana-
gement Sciences per ESADE. Director de Re-
cerca de la Facultat d’Economia i Negocis de 
la Universidad del Desarrollo de Santiago, Xile. 
Ha publicat Quantifying the relationship betwe-
en entrepre neurship and competitiveness deve-
lopment stages in Latin America.

Paula Kyrö
Finlàndia

Doctora en Ciències de l’Educació per la Uni-
versitat d’Hèlsinki i doctora en Ciències Eco-
nòmiques per la Universitat de Jyväskylä. Pro-
fessora d’Educació Empresarial, sotscap del 
Departament d’Administració i Negocis Inter-
nacionals i directora dels estudis de doctorat 
d’iniciativa empresarial i mestratge.

Dr. Roberto Luna
Espanya

Catedràtic d’Organització d’Empreses de la 
Universitat de València. President d’AEDIPE 
i d’AEDIPE Comunitat Valenciana. President 
d’AECOP-EMCC Espanya - Associació de Co-
aching Executiu i Organitzatiu. Professor del 
Departament de Direcció d’Empreses, Facultat 
d’Economia, de la Universitat de València. Di-
rector del Màster de Gestió del Talent de la UV. 
Director del grup de recerca People No Limits. 
Autor del llibre Despierta el talento (LID Editori-
al) i de la novel·la de management “El líder no 
nace... se hace. Viaje hacia el talento” (Ediciones 
Obelisco, 2010). 



II JORNADES D’EDUCACIÓ EMPRENEDORA

El talent emprenedor inclou valors personals com ara la 

creativitat, la disposició positiva davant de la innovació i el 

canvi, la confiança en un mateix, la motivació per a l’èxit, el 

lideratge, l’acceptació del fracàs com a font d’experiència 

i les actituds de cooperació i treball en equip. I, alhora, 

incorpora el gust per la feina ben feta, l’obtenció de resul-

tats i l’eficàcia en l’activitat, la planificació dels projectes i 

la constància i el saber fer per completar-los i implemen-

tar-los amb èxit, aprenent a integrar els canvis necessaris 

per millorar la propera vegada.

INFORMACIÓ DE CONTACTE

competenciaemprendedora@fpdgi.org
T. +34 963 327 392
T. +34 972 410 410
F. +34 963 327 392
M. +34 653 939 157
www.fpdgi.org
www.fundaciontrilema.org

LOCALITZACIÓ

Melià Golf Vichy Catalan Business
& Convention Center
Ctra. N-II, km 701
17455 Caldes de Malavella, Spain
T. +34 972 181 020
M. +34 677 949 391

ORGANITZA

L’emprenedor neix o es fa? Aquesta mena de líder de pel-

lícula que espontàniament es fica tothom a la butxaca i 

triomfa és un xic mític. Però val a dir que hi ha persones 

amb un temperament que encaixa millor amb el caràc-

ter emprenedor; les altres senzillament s’hi han d’esforçar 

més. Quin és el punt de partida? Quins trets de caràcter 

hem d’estimular? Com podem ajudar els educadors? Què 

es fa bé a les escoles? Quines són les claus pedagògiques 

per aconseguir que les nostres escoles siguin emprene-

dores? Aquestes Jornades s’emmarquen en el projecte 

d’educació emprenedora Educar el talent emprenedor de 

la FPdGi, engegat el 2013.

facebook.com/forumimpulsa

twitter.com/forumimpulsa

#educareltalent




