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La Fundació Princesa de Girona (FPdGi)
organitza aquesta
Jornada
de
Bones
Pràctiques del programa Educar el Talent
Emprenedor 2017, amb
la
finalitat
de
posar
en
comú els projectes emprenedors
implantats en els centres educatius de les Illes
Balears que han participant en la quarta edició
d'aquest
programa
de
formació
i
acompanyament.
En aquesta trobada volem exposar i compartir
les experiències emprenedores dutes a terme en
diferents nivells educatius i tipologies d'escoles,
amb realitats i vivències molt diverses. A través
de les ponències i presentacions programades,
així com dels panells explicatius dels projectes
treballats a l'aula, analitzarem les claus del
desenvolupament de projectes d'emprenedoria
eficaços i generadors de una millora profunda en
les capacitats emprenedores dels alumnes i
descobrirem
on
estan
aquests
criteris
fonamentals a tenir en compte.

PROGRAMA
16:30
Benvinguda als assistents
16:40
Ponència – Taller Visual Thinking: pintem la
nostra ment per a emprendre millor, a càrrec
de Carmen Pellicer, presidenta de la Fundació
Trilema i Maria Batet, experta en creativitat.
17:50
Cafè - networking. Visita a l'exposició dels
projectes realitzats al curs 2016-2017.
18:20
Presentació de projectes per part dels
participants. Selecció dels dos projectes que es
presentaran a la IV Jornada de Girona: Com
Educar el Talent Emprendor, que tindrà lloc a
Girona el 30 de Juny.

intercanvi
de
bones
pràctiques
Aquest
didàctiques
en
emprenedoria
a
Illes
Baleares ens permet compartir reflexions i
experiències per a créixer i millorar com a
docents.

19:10

OBJECTIUS DE LA JORNADA

20:00
Cloenda

Conèixer les claus de com afrontar l'educació
emprenedora.
Compartir les experiències d'èxit que s'han
realitzat en centres de les Illes Balears.
Reflexionar sobre les claus d'èxit dels projectes
presentats.

Ponència - diàleg: L’emprenedoria social
com a font de transformació social i ètica, a
càrrec de Felipe Campos, Premi FPdGI Social
2013 i director de la Fundació ITACA.

