PROGRAMA
9.30 h - Acollida i registre de participants
10:00 Inauguració oficial
Ilm. Alcalde de Cervera Sr. Ramon Royes.
Assessor de la Consellera d’Ensenyament i responsable del Pla Interdepartamental d’Emprenedoria,
Sr. Antoni Arasanz.
Ilm. President de la Diputació de Lleida
Sr. Joan Reñé.
Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Lleida, Sr. Ramon Farré.
10,30 h - Conferència inaugural
a càrrec de Sr. Antonio Berenguer,
Primer secretari i cap de la Secció Econòmica i
Comercial de la Unió Europea al Sud-Est Asiàtic
Amb el títol “Emprenedoria a la Unió Europea: una
perspectiva mundial”, ens exposarà les principals
línies de treball dissenyades per abordar
l’emprenedoria com una estratègia global.

Àmbit empresariat
Sra. Teresa Vallés, directora general de Pastoret,
membre del Consell Social de la UdL.
Creure en un projecte, la il·lusió i fermesa de fer-lo
realitat amb compromís.
Àmbit financer
Alberto Lòpez, director general de Microbank -el
Banc Social de “La Caixa”.
Les entitats financeres han fet una aposta decidida
de suport a les empreses i als particulars perquè
emprenguin el seu propi camí
Àmbit emprenedor
Ramon Novell, de Cafès Novell.
Aquest empresari català és una evidència que, amb
imaginació, empenta i un bona estratègia empresarial, tots els projectes poden ser una realitat viable.

ÀMBIT EXPOSITIU
Durant tota la jornada hi haurà una mostra variada
d’iniciatives, projectes i conjunt de materials
sobre l’emprenedoria escolar.
• Iniciatives i Activitats en els centres
- Concurs Empresa a prop. Foment de
l’emprenedoria a la formació professional.
- Programa cooperatiu FAIG. La Salle (Mollerussa)
- ARE (Alto Rendimiento Empresarial)
- Junior Achievement. Programes conveniats amb
el Departament d’Ensenyament per fomentar
l’emprenedoria.
• Projectes

Àmbit alumnat
Aleksandra Mesherghi.
Guanyadora de la primera mostra de projectes
emprenedors per a l’alumnat de Formació Professional organitzada pel Departament d’Ensenyament.

- Projecte 3E (Ensenyament, Emprenedoria,
Empresa). Comarca de l’Alt Urgell.
- Projecte Comenius “Bridges over times and
cultures”. ZER Vent Seré. Pla d’Urgell.
- Projectes d’empresa i iniciativa emprenedora en
la FP.
- Cooperativisme a l’aula: ZER l’Eral, Segrià.

12 h - Taula rodona
Presentació d’una taula de debat que, des de
diverses perspectives, oferirà les seves impressions sobre com abordar l’emprenedoria.

Modera
Josep Mª Sanuy, subdirector del Grup Segre i
periodista especialista en temes econòmics.

• Publicacions

Àmbit docent
Josep Mª Farré. Professor d'economia a l'institut Lo
Pla d'Urgell de Bellpuig i Coordinador del grup de
treball per a l'elaboració de recursos didàctics de
professors d'economia de Lleida.

13.30 h - Presentació del llibre
“El Valor d’Emprendre: el futur és d’ells”, de Maria
Batet i Francesc Torralba.
Aquests dos professors, experts en metodologia
emprenedora i valors essencials, analitzen com
l’emprenedoria pot incidir en el desenvolupament
personal.

11,30 h - Pausa – Cafè
a càrrec de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida.

Àmbit universitari
José Manuel Alonso. Membre de la càtedra
d’emprenedoria de la Universitat de Lleida.
Professor d’iniciativa empresarial i creació
d’empreses de la facultat de dret i economia de la
Universitat de Lleida.

14 h - Cloenda
Miquel Àngel Cullerés. Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida.

- Recull de material dels CRP de les Terres de
Lleida.
- Editorials i empreses editores
Vicens Vives
Santillana
Mc. Graw Hill
Emprendia editorial
Pagès Editors

Activitat gratuïta prèvia inscripcció.
Per a docents a: http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats
Codi d’activitat: 6009960500
Per a no docents a: coordina_fp_lleida.ensenyament@gencat.cat
o ST d’Ensenyament a Lleida: Sra. Imma Garcia.Tel. 973 27 99 99 Ext. 5911

El dia 8 de novembre de 2011, el Departament
d’Ensenyament presentava el projecte Catalunya
Escola d’Emprenedors, en què recollia un seguit de
propostes per tal d’implementar els valors de
l’emprenedoria en totes les etapes educatives. En
aquesta primera Jornada d’Emprenedoria a Catalunya donem enfocaments des de diverses perspectives
que poden ser implementables en l’àmbit educatiu.
Una mostra de materials i projectes, a més de la
presentació de publicacions, conformaran el contingut d’aquesta iniciativa.
Educar en l’emprenedoria és aplicar la pedagogia de
la possibilitat enfront d’educar en el pessimisme que
es desprèn de la difícil situació social i econòmica
que travessa el nostre país. Vol dir ensenyar els
infants i joves a ser protagonistes del seu futur,
partint del coneixement aplicat de les seves pròpies
motivacions i habilitats, desenvolupar la competència
d’emprendre (començar i perseverar en un projecte
propi) per afrontar tots els àmbits de la vida amb
actitud positiva i possibilista, i, alhora, fer-ho de la
necessària cultura econòmica de base per a traduirho en contextos de realitat. L’objectiu és educar
persones sense aversió al risc ni por al canvi, amb
capacitat constant d’adaptació i que no esperin que
els donin solucions sinó que en busquin.

Organitzen:

CATALUNYA
Escola d’Emprenedors

Departament d’Ensenyament
Serveis Territorials a Lleida

d’

Col·laboren:

Jornada d’EMPRENEDORIA a Catalunya

És per això que cal revaloritzar la cultura de l’esforç i
la resiliència en general com a eina per enfrontar
reptes professionals i personals al llarg de la vida,
per tal d’incloure els valors i la creativitat tant en la
manera de ser com en la manera fer de les persones.
Durant la Jornada tindrem ocasió de reflexionar
sobre aquests continguts, i d’altres que sorgeixin de
les aportacions que ens faran els convidats experts,
en l’àmbit de l’emprenedoria en la seva vida quotidiana.
Us engresco, doncs, a participar-hi activament.

1 de març de 2013
Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Paranimf de la Universitat de Cervera
Plaça Universitat, 1

