Nota de premsa

Com educar per emprendre, un debat
L’associació Espiral, amb la col·laboració d’La Caixa, EGarage i CELWorking organitza el 19
d’octubre d’enguany a Barcelona la II Jornada Espiral Emprendre

Barcelona,

1
de
setembre
de
2013..
Durant
una
jornada
(http://cibersespiral.org//jornadas13/emprende), organitzada per Espiral i que fomenta la
formació i l’intercanvi de coneixements entre docents, estudiants i/o empreses implicades en el
món educatiu a tot Espanya i en d’altres països de parla hispana, hom debatrà el canvi
metodològic que cal per educar ciutadans emprenedors.
“A Espiral Emprende treballem per aconseguir un canvi metodològic de qualitat en l’educació,
perquè, com podem ensenyar com canvia la societat si no canvien la manera d’ensenyar?”,
comenten els organitzadors. Des d’Espiral Emprende organitzem una jornada que té com a
centres l’actitud emprenedora i la importància de fomentar-la en el món educatiu per tal que
després els resultats retornin a la societat. Una jornada per reflexionar, per compartir
experiències i per plantejar-nos estratègies de canvi”.
La II Jornada Espiral Emprende se celebra enguany a EGarage (Avinguda Torre Blanca n. 57,
08172 Sant Cugat del Vallès), després de l’èxit de la jornada que es va dur a terme l’any passat
a Madrid http://ciberespiral.org/jornadas12/emprender i que va concloure amb la frase “Ens
calen ciutadans emprenedors”. A més, enguany la jornada organitzada per l’associació Espiral
té el patrocini de La Caixa i la col·laboració d’E Garage i CELWorking.

Intercanvi de coneixements
El programa té representants de reconegut prestigi nacional en àrees d’educació i emprenedoria
i tindrà dues seccions: la dedicada a la revisió de la situació actual i un “think tank” sobre els
canvis que cal dur a terme en els espais educatius que fomenten l’actitud emprenedora. Luisa
Alemany, José Manuel Pérez “Pericles”, Maria Batet, Pedro Olivares o Narcís Vives són alguns
dels ponents que participaran a la jornada.
Les inscripcions s’han de fer a http://ciberespiral.org/jornadas13/emprende/inscripción/. A més,
es podrà fer un seguiment de la jornada a Twitter mitjançant el hashtag #jee13 i a totes les
xarxes socials agregades a Shokesu http://espiralemprende.shokesu.com/

Actitud emprenedora
“Perquè no parlem solament de joves emprenedors per formar empreses sinó també de fomentar
una actitud responsable, necessària per escometre projectes d’emprenedoria en l’àmbit
empresarial, en l’àmbit social, en l’àmbit polític i en les institucions. Una actitud emprenedora
el reflex de la qual es pugui observar en qualsevol projecte de treball col·laboratiu amb o sense
finalitats de lucre”, expliquen els organitzadors.
Així, aquesta II Jornada Espiral Emprende té com a objectiu explícit exposar accions concretes
per fomentar l’actitud emprenedora qüestió que va molt més enllà de la finalitat de crear
empreses.

L’Associació Espiral
Espiral és un col·lectiu de professorat, persones amb formació tècnica, investigadors i
investigadores, estudiants i entitats interessats en la promoció i aplicació de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) a l’àmbit educatiu. Va néixer el 1989 com a grup de treball
dintre de l’Associació de Tècnics d’Informàtica i d’ençà de 1993 és una associació professional
independent.
Els objectius de l’Associació són afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències i informació
entre els seus socis; informar sobre cursos, seminaris, congressos, beques i recursos disponibles;
actuar com a mitjà d’actualització i promoció professionals dels seus associats; proporcionar un
entorn material i institucional per a la investigació i el desenvolupament de tècniques i materials
educatius basats en l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació;
assessorar sobre l’ús dels mitjans tecnològics en l’ensenyament i facilitar una formació
continuada i actualitzada en aquest sentit i col·laborar amb d’altres entitats vinculades amb el
món de l’ensenyament i facilitar la comunicació entre els sector professionals i educatius.

CLAUS
Data: 19 d’octubre de 9:15 a 19:00
Lloc: EGarage. Av. Torre Blanca, 57, 08172 Sant Cugat del Vallès
Més informació:
Web: http//ciberespiral.org/jornadas13/emprende
Twitter: @ciberespiral
Hashtag: #jee13
Shokesu: http://espiralemprende.shokesu.com/
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