
APRENDRE, COMPARTIR I OMPLIR-NOS 
D’IDEES PRÀCTIQUES PER EMPORTAR-
NOS AMB NOSALTRES A LES AULES

Gestiona:

JORNADA DE
BONES PRÀCTIQUES
LA JORNADA MÉS INSPIRADORA 
PER A DOCENTS!

SEU

Lleida

DATA

2 de maig de 2018

LLOC

INS Escola del Treball
C/ Pi i Margall, 51, 25004 Lleida

INSCRIPCIONS

edu@fpdgi.org

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
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INTRODUCCIÓ
La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) organitza 
aquesta Jornada de Bones Pràctiques del progra-
ma «Educar el talent emprenedor» 2017-2018 amb 
la finalitat d’aprendre i compartir noves experiènci-
es educatives a través de ponències i de la posada 
en comú dels projectes emprenedors implantats als 
centres educatius de Catalunya que han participat en 
la cinquena edició d’aquest programa de formació i 
acompanyament. Els projectes exposats pertanyen a 
diferents nivells educatius i a unes tipologies d’escoles 
amb realitats i vivències molt diverses.

Analitzarem les claus del desenvolupament de pro-
jectes d’emprenedoria eficaços i generadors d’una 
millora profunda en les capacitats emprenedores 
dels alumnes i descobrirem on són aquests criteris 
fonamentals que cal tenir en compte.

Aquest intercanvi de bones pràctiques didàctiques en 
emprenedoria a Catalunya ens permetrà compartir re-
flexions i experiències per créixer, inspirar-nos i millorar 
com a docents.

OBJECTIUS
DE LA JORNADA

 Conèixer les claus per saber com cal afrontar l’edu-
cació emprenedora.

 Compartir les experiències d’èxit que s’han dut a 
terme en centres de Catalunya. 

 Reflexionar sobre les claus de l’èxit dels projectes 
presentats.

PROGRAMA
16:00

Benvinguda als assistents

16:10

«Cuida’t, cuida’ls. Viure feliç a l’aula», ponència a càr-
rec de Santiago Moll.

17:00

«Construint identitats que transformen», xerrada a 
càrrec de Mohamed El Amrani, Premi FPdGi Social 
2014.

17:45

Pausa cafè. Visita exposició de projectes realitzats el 
curs 2017-2018

18:15

Presentació de projectes realitzats el curs 2017 – 
2018 per part dels participants.

19:15

Cloenda
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