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INTRODUCCIÓ
1. L’educació emprenedora: fonaments, dilemes
i perspectives de futur
Mariona Masgrau Juanola
Universitat de Girona
El terme educació emprenedora està arrelant fortament en el nostre
sistema educatiu des de les més altes instàncies i des de la base: així, per
una banda, l’educació emprenedora és una línia preferent per a la Comissió
Europea, tal com s’explicita en molts dels seus documents (vegeu, per
exemple, l’Agenda for the Modernisation of Europe’s higher education
Systems, 2011); per l’altra, ha esdevingut una assignatura optativa en
l’educació secundària a Catalunya (vegeu Decret 51/2012, de 22 de maig
publicat al DOGC Núm. 6135 – 24.5.2012 - p. 26905). El “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” es defineix com una competència bàsica
del currículum de Primària i de Secundària del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero; i Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre).
Paralꞏlelament, moltes escoles i instituts recorren a serveis educatius
externs per a organitzar cursos i projectes d’educació emprenedora: Valnalón seria probablement l’exemple de plataforma de programes emprenedors per a centres educatius amb més trajectòria i experiència a l’Estat espanyol. Lluny, doncs, de ser una tendència passatgera, l’educació
emprenedora va establint-se com una opció de renovació del sistema educatiu que cal tenir en compte.
Cal, però, discutir aquest concepte, definir-lo adequadament analitzant totes les seves concrecions que se n’han anat generant des de la pràctica educativa, i prendre partit per les opcions que ens semblin més adequades. La Comissió Europea en fa algunes definicions genèriques basades
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en la capacitat d’idear i activar projectes: «Entrepreneurship in Education
is about inspiring entrepreneurial potential. People need the mind-set,
skills and knowledge to generate creative ideas, and the entrepreneurial
initiative to turn those ideas into action» (http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/entrepreneurship_en.htm). Aquest és un
enfocament transcurricular que es potencia, sobretot, en l’Educació Primària.
No obstant això, d’altres definicions més extenses i específiques posen l’accent en el vessant econòmic: «Reinforcing entrepreneurial education in schools, vocational education institutions and universities will have
a positive impact on entrepreneurial dynamism of our economies. Indeed,
besides contributing to the creation of social enterprise and business startups, entrepreneurship education will make young people more employable
and more ‘intrapreneurial’ in their work with inexisting organizations,
across the social, public and private sectors» (Entrepreneurship Education: a Guide for Educators, 2013). Aquesta concepció focalitza en l’employability (l’ocupabilitat) i impregna molts dels programes privats que es
porten a terme en l’Educació Secundària, llevat de notabilíssimes excepcions,
com la que ja hem esmentat, i d’altres liderades sobretot per professors
amb molta iniciativa i institucions educatives que tenen una concepció pròpia del que ha de ser l’educació emprenedora.
El llibre que presentem a continuació sorgeix del treball conjunt de sis
països i nou institucions educatives que van tenir l’oportunitat de colꞏlaborar arran del projecte europeu Erasmus + Teacher 2020 (www.teacher2020.eu) i es proposa donar contingut al concepte educació emprenedora –des d’una perspectiva pràctica, teòrica i crítica– perquè no sigui
només un terme efímer ni es converteixi en un pretext per a la mercantilització de l’educació. El nostre equip de treball vol que l’educació emprenedora esdevingui una metodologia activa i participativa, en què els alumnes i estudiants tinguin un grau elevat d’empoderament del seu procés
d’aprenentatge i alhora els permeti treballar a partir de reptes reals de les
seves comunitats, contribuint, així, a la construcció d’una societat més sostenible i equitativa.
Considerem que cal també mapejar les arrels d’aquest enfocament didàctic i les seves futures ramificacions en les diferents àrees del saber, ja
que l’educació emprenedora sovint s’ha definit en contra de la tradició pedagògica, com si es tractés d’un moviment rupturista que volgués fer tabula rasa amb tot el llegat educatiu anterior. Lluny d’aquesta concepció,
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el nostre projecte considera que les institucions educatives han de contribuir a tirar endavant l’educació emprenedora, reconeixent-ne els autors i
les metodologies de les quals és deutora i enriquint-la amb el saber acumulat, no només a les facultats d’educació i pedagogia, sinó també als instituts, a les escoles i a les institucions d’educació no formal.
En aquest sentit, si considerem que l’educació emprenedora pot arribar a ser un enfocament global que impregni totes les etapes educatives i
les àrees del saber, cal vetllar perquè no sigui un pretext per orientar l’educació obligatòria cap a les necessitats del mercat laboral actual. En pro del
dinamisme econòmic, no podem oblidar una educació humanística i integral que sigui útil a l’estudiant de manera més subtil i més a llarg termini;
ni tampoc la formació del sentit crític i el sentit de l’ètica que li ha de permetre, a l’hora de desenvolupar la seva creativitat i el seu sentit emprenedor, tenir en compte no només el possible benefici econòmic, sinó també
les repercussions socials que tindran les seves iniciatives.
Des d’aquesta perspectiva, l’educació empresarial esdevé només una
de les moltes concrecions possibles de l’educació emprenedora, però és
evident que els processos artístics o els moviments socials de participació
ciutadana demanen també gran esperit emprenedor i són oportunitats per
desenvolupar les competències emprenedores (la comunicació, la creativitat, la planificació i l’afectivitat positiva) des de l’aula. Les institucions
educatives poden aprendre de tots aquests camps del saber i interactuar
amb els seus agents: artistes, activistes, empresaris...
Les possibilitats són infinites: aquest llibre us n’ofereix alguns exemples i algunes reflexions derivades que han de permetre que les propostes
docents més obertes i participatives vehiculin, així mateix, aprenentatges
significatius i transformadors. Volem, doncs, aportar el nostre gra de sorra
a la innovació educativa que tant anhelen els estudiants, que empenyen els
canvis socials i que mestres i professors ja no podem retardar més.
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2. Orígens, concepte i construcció del projecte Teacher 2020
George Head
University of Glasgow
(en representació de l’equip Teacher 2020)
Aquest llibre suposa la culminació del treball del projecte Erasmus +
Teacher 2020. El projecte es va proposar impulsar la fluència emprenedora
entre el professorat. La fluència emprenedora es pot entendre com una
forma de treballar i d’aprendre, una actitud cap al món que ens envolta,
una mentalitat proactiva, una voluntat de canviar i un desig de prendre la
iniciativa i d’arriscar-se. Una raó que ens impulsa a promoure la fluència
emprenedora entre els docents és que els enfocaments tradicionals per ensenyar i aprendre són inadequats per a l’educació en el segle XXI dels nostres infants i joves. En comptes d’això, la Comissió Europea sosté que «els
estudiants necessiten experiències autèntiques, pràctiques i entorns d’aprenentatge realistes com a parts essencials de l’aprenentatge actiu» (Educación en Emprendimiento, 2011).
La Comissió sosté, a més, que per poder entendre l’emprenedoria i ser
capaços d’ensenyar als estudiants a ser emprenedors, els professors han de
desenvolupar primer les seves pròpies competències i habilitats emprenedores per mitjà d’experiències pràctiques de la vida quotidiana, preferiblement en colꞏlaboració amb la comunitat i amb les empreses locals (Educación en Emprendimiento: guía del Educador, 2013). Tot i això, volem
puntualitzar que no entenem l’emprenedoria com un enfocament restringit
a la creació de noves empreses, sinó que el concebem des d’una visió més
àmplia, que comporta el desenvolupament d’una pedagogia colꞏlectiva que
sigui creativa, imaginativa i basada en experiències de la vida real. Aquesta
perspectiva reflecteix la transformació actual dels sistemes educatius de tot
el món, en els quals l’aprenentatge s’està allunyant de currículums estructurats per assignatures per passar a concebre’s de manera interdisciplinària,
activa, centrant-se en l’alumnat i relacionant-se amb els interessos de tothom. Així doncs, la tasca del projecte Teacher 2020 va consistir a explorar
i analitzar projectes emprenedors desenvolupats en els diferents contextos
de cadascun dels socis participants, amb la fi de desenvolupar recursos per
a docents i estudiants de tot Europa. Tots ells estan recollits en el web
www.teacher2020.eu.
El mètode de treball del projecte es va organitzar de manera vertical i
horitzontal amb l’objectiu de garantir els productes intelꞏlectuals proposats.
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L’organització vertical es va encarregar d’estructurar totes les fases del
projecte i totes les activitats, les quals van mantenir una gran coherència
entre elles i van conformar la base per a generar els resultats clau del projecte. L’organització horitzontal va conformar els grups de treball especialitzats, intensificant la complexitat de les activitats i dels resultats, assegurant una millora creixent del projecte i dels seus participants per
acumular coneixement, experiències i recursos.
Aquest llibre no té la intenció de proporcionar o reemplaçar les experiències de la vida real que defensem en educació. En comptes d’això, ofereix una sèrie d’exemples de projectes i explica per què van ser un èxit
(capítol 2). L’estructura d’aquest manual reflecteix les idees i el treball de
l’equip del projecte. Des del principi ens vam adonar que l’emprenedoria
significava coses diferents per a cadascú de nosaltres; així mateix, estava
conceptualitzada de maneres molt diferents en la bibliografia de referència.
Per això, vam començar explorant les diferents definicions d’emprenedoria, no per arribar a un únic significat per al projecte, sinó per aprofundir
en la comprensió d’aquest concepte, de naturalesa eclèctica.
També ens vam proposar que el nostre treball no es fonamentés en la
teoria, sinó que es guiés per la pràctica, la qual conformaria llavors la teoria. Per això, el projecte va ser un exercici de construcció teòrica, ja que va
sorgir de les iniciatives emprenedores i de l’aprenentatge continuat de
l’equip. Si les iniciatives inspiren i motiven projectes similars, exploreu
aleshores la possibilitat de crear un projecte propi similar. No tracteu d’importar-les i fer una simple rèplica, sinó que s’ha de tenir en compte què és
apropiat en cada context. Per això, quan es valoren les iniciatives, és important tenir en compte no només el què va ocórrer, sinó com es va crear i
va evolucionar i per què va funcionar. El capítol 3 inclou observacions que
provenen de les iniciatives pràctiques. Utilitzar l’eina que es proporciona per
a avaluar iniciatives emprenedores (cap. 3, punt 1) i el marc global (cap. 3,
punt 2) ajudarà a entendre els projectes que es presenten i serà d’utilitat
per a crear els propis. També exposem les nostres reflexions sobre els objectius i les metodologies pròpies de l’educació emprenedora (cap. 3, punt 3)
i la importància de la comunicació en aquest tipus d’iniciatives (cap. 3,
punt 4), les quals van anar agafant forma al llarg del projecte i es van anar
desenvolupant a mesura que aprofundíem en les iniciatives, i gràcies a la
lectura i a l’aprenentatge constant. Les seccions d’aquest llibre, per consegüent, poden ser materials per a la reflexió. Des de les definicions fins a
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les conclusions, cada punt proporciona a docents i estudiants oportunitats per
a potenciar l’aprenentatge experiencial i impulsar la fluència emprenedora.

3. Reconeixements i agraïments
Tot l’equip del projecte Teacher 2020 agraïm el suport que ens va
brindar el programa Erasmus+. Ens agradaria reconèixer a la Comissió Europea el seu compromís amb la creativitat i l’enginy que han permès portar
a terme aquest projecte. Estem molt agraïts a la Comissió i al programa
Erasmus+ per l’oportunitat de treballar al costat de companys compromesos i entusiastes de tota Europa. Teacher 2020 ha sigut una experiència enriquidora que s’ha pogut realitzar gràcies als bons auspicis de la Comissió
Europea.
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CAPÍTOL 2
INICIATIVES D’EDUCACIÓ EMPRENEDORA
1. Universitat de Girona
Projectes creatius a partir dels llenguatges musical i visual
Ivet Farrés i Cullell
Karo Kunde
Marta Carreras Güell1
Mariona Masgrau
Dos llenguatges, una història, zero paraules
Institucions educatives participants: Universitat de Girona, IES Pla de
l’Estany (Banyoles). Catalunya
Edat dels estudiants: 14-15 anys
Durada de la iniciativa: 7 sessions d’una hora
Paraules clau: intermedialitat, arts, narració visual i musical, creativitat,
edició de llibres
Connectant art, escola i comunitat: organitzant una exposició
Institucions educatives participants: Universitat de Girona, Escola Puig
d’Arques (Cassà de la Selva). Catalunya
Edat dels estudiants: 5-8 anys
Durada del projecte: 2 mesos
Paraules clau: aprenentatge interdisciplinari, creativitat artística, exposició d’art

1

Farrés i Kunde van coordinar el projecte “Dos llenguatges” i Carreras va coordinar
el projecte “Connectant art, escola i comunitat”.
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Introducció
Quines possibilitats ofereix la combinació de les arts i l’emprenedoria en
educació? Quines noves habilitats i estratègies poden adquirir els estudiants?
Aquest capítol aporta algunes respostes a aquestes preguntes, comparant dues iniciatives que combinen arts i educació emprenedora. La primera, Dos llenguatges, una historia, zero paraules, promou l’educació artística, centrant-se especialment en la intermedialitat i la creativitat, en una
classe d’emprenedoria de tercer d’ESO (14-15 anys) d’un institut de Banyoles (Catalunya). La segona, Connectant art, escola i comunitat: organitzant una exposició, fomenta l’educació emprenedora a Educació Infantil
(P5) i les classes d’art de Cicle Inicial d’Educació Primària (1r i 2n EP) a
Cassà de la Selva (Catalunya).
Dos llenguatges, una història, zero paraules va ser una proposta per
a millorar algunes de les competències necessàries en societat –el treball
en equip, l’autoestima, la implicació, la motivació, la creativitat, la iniciativa i el pensament divergent−, centrant-se en tasques creatives, intermedials i microempresarials. Els estudiants van aprofitar el resultat final –un
llibre autoeditat− per a col·laborar amb una fundació que estudia i combat
la malaltia de l’endometriosi, per això el van vendre i van recollir fons
durant la diada de Sant Jordi, la festa del llibre a Catalunya. Connectant
art, escola i comunitat: organitzant una exposició fou un projecte que va
permetre als estudiants amb inquietuds artístiques presentar en societat les
seves idees i donar forma a la seva creativitat. A més, estimulava l’autonomia personal, el sentit crític i el treball en equip, així com la gestió artística i la participació ciutadana.
Ambdós projectes promovien l’ús de diferents llenguatges (visual i
musical) com a possibles alternatives a l’hora de compartir emocions i preocupacions, amb l’objectiu personal de proporcionar plaer, però també per
a transmetre un missatge. Per tant, es posa de manifest que les creacions
artístiques dels alumnes han de tenir ressò públic, més enllà de l’avaluació
del professor i els familiars.
En el cas de Dos llenguatges, una història, zero paraules, els resultats
van mostrar que és important treballar els continguts curriculars amb diferents llenguatges diàriament. D’aquestes relacions, en sorgeixen nous productes, es generen tècniques noves, nous recursos i noves perspectives. A més,
la narrativitat dels alumnes guanya expressivitat. Per això, en aquesta secció
també s’analitza la influència de la intermedialitat en l’educació emprenedora.
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Descripció
Dos llenguatges, una història, zero paraules
Aquesta iniciativa es va planificar perquè durés cinc sessions, tot i
que, finalment, se n’hi van afegir dues més: una per a promoure la creativitat i l’altra, arran de problemes tècnics durant la producció. Les sessions
es descriuen a continuació.

L’objectiu de la primera sessió era compondre un tema per a un àlbum
musical il·lustrat utilitzant material d’ús comú a l’aula. Els estudiants es
va animar a explorar i experimentar amb sons produïts amb materials d’ús
comú que poguessin trobar a la classe: primer, en quatre petits grups organitzats per tipus de material (fusta, metall, aigua, vidre i paper); i més endavant, amb tota la classe asseguda en cercle. Vam gravar aquells sons i
petites peces musicals durant tota l’activitat i els responsables de la iniciativa els van utilitzar per a compondre una melodia final.
L’objectiu de la segona (i tercera) sessió era preparar les il·lustracions
que donaven resposta al tema musical. Una vegada els participants van haver escoltat la música, van decidir el tema (“el ritme contagiós”). Primer
individualment i després en parelles van dibuixar allò que tenien en ment.
Com que les obres artístiques que van sorgir eren bastant estereotipades
(notes ballant en la pàgina o gent cantant o tocant instruments), les
responsables de l’activitat van decidir que seria necessari repetir la
sessió proporcionant als
estudiants una tècnica
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creativa. La tècnica utilitzada va ser IdeArt (Franc Ponti, 2000), que consisteix a primer descriure i conceptualitzar una imatge escollida aleatòriament i després forçar analogies entre aquestes descripcions i el focus creatiu
(en el nostre cas, transposar una melodia a un dibuix). Els nous resultats
van ser sorprenents, i tots els participants es van adonar que per ser innovadors necessitaven temps per explorar diferents possibilitats.
En la següent sessió, tots els participants van intentar fer evolucionar
els dibuixos amb la música, utilitzant el moviment com a llenguatge traductor. Vam utilitzar la tècnica de la màquina, un exercici d’escalfament
que s’utilitza en teatre com a resposta per aportar altres tipus de comunicació als estudiants, a part de la verbal. Es divideix la classe en dos grups,
cadascun dels quals ha de representar les imatges amb el moviment. Vam
demanar a un alumne que comencés i a la resta que afegissin nous moviments, creant així una representació, on cos i veu produïssin sons. A continuació, els estudiants podien agafar qualsevol instrument (sobretot de
percussió) i seguir amb
el moviment. Així va
ser com van crear sis
increïbles peces musicals. L’última va ser
una batalla musical
improvisada.

L’objectiu principal de la cinquena sessió era produir les pàgines de
l’àlbum a través d’una tècnica litogràfica anomenada litografia de cuina,
que consisteix a fer impressions amb
material comú: paper d’alumini, llapis
de colors, cola d’enganxar i un corró.
Amb això n’hi va haver prou per crear
la làmina, acidificar-la i imprimir-la en
paper. Com que vam cometre un petit
però significant error en el primer intent
(vam utilitzar el costat equivocat del paper d’alumini), vam haver de repetir
aquesta sessió.
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2. ITE Scarpellini
La responsabilitat social dels emprenedors:
un contracte de comàrqueting
Margherita Battaglini
Donatella Mancini
Marinella Magrini

Institucions educatives participants: Instituto Tecnico Economico F.
Scarpellini (Foligno), Fundació ANT Itàlia (Bolonya). Itàlia
Edat dels estudiants: 16-17 anys
Duració de la iniciativa: 8 mesos
Paraules clau: voluntariat, responsabilitat emprenedora, previsió social,
màrqueting

Introducció
Aquesta iniciativa tenia com a objectiu desenvolupar la responsabilitat
social dels estudiants perquè fossin capaços d’exercir-la en el seu camp
professional i convertir-la en responsabilitat social emprenedora. El repte
era convertir els nostres estudiants en emprenedors potencials, fent-los responsables del creixement social i econòmic de l’àrea on s’ubicava la seva
empresa i contribuir alhora al benestar comú. La transició de la consciència
social individual cap a la responsabilitat col·lectiva compartida ha d’animar
i ajudar les institucions públiques, els polítics i les organitzacions amb i
sense ànim de lucre a promoure un desenvolupament sostenible i intel·ligent
de les seves àrees, i a tenir molt en compte aspectes socials i ambientals.

Descripció
Els estudiants i professors de les classes involucrades en aquesta iniciativa van tenir la idea d’explorar el significat de la responsabilitat emprenedora. Per això, en la sessió inicial, amb el guiatge dels professors responsables, es van posar en comú i es van esquematitzar els pilars de la
mentalitat emprenedora; d’aquesta manera, els van preparar perquè es
comprometessin amb el projecte i l’aprofitessin al màxim.
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Es va escollir un grup d’estudiants de la classe per a encarregar-se de
tasques de màrqueting i comunicació d’institucions sense ànim de lucre.
Treballant en camps diferents, van participar en diverses iniciatives promogudes per les associacions de voluntariat sense ànim de lucre. A continuació van coordinar un debat a classe servint-se de tota la informació i els
estímuls rebuts durant les reunions i sessions de treball. La sessió tècnica
es va portar a terme en un laboratori multimèdia d’ordinadors, on els estudiants, guiats pels professors, van dissenyar contractes de comàrqueting.
Aquest tipus de contracte s’anomena contracte filantròpic o màrqueting vinculat a una causa, i es refereix a un tipus de màrqueting que implica
un esforç de cooperació entre una empresa amb fins comercials i una organització sense ànim de lucre per obtenir un benefici mutu. El grup va
treballar en el disseny d’etiquetes de comàrqueting per a les companyies
de productes biològics de la regió i les va vincular amb l’associació sense
ànim de lucre ANT (que proporciona assistència mèdica gratuïta a domicili
a malalts de càncer) per a ajudar a aquesta institució a aconseguir els seus
objectius. Es van escollir empreses de productes biològics perquè en aquell
moment ANT està portant a terme una campanya sobre la importància d’un
bon estil de vida i una alimentació saludable per prevenir el càncer. Mentre
treballaven de manera autònoma, havien de reflexionar sobre el procediment a seguir per recollir informació sobre l’anàlisi i la comunicació de
resultats.
Algunes associacions sense ànim de lucre i emprenedores locals van
participar en les sessions de debat: els estudiants van compartir les seves
idees amb els agents locals sobre allò que havien après, van analitzar els
avantatges de les associacions sense ànim de lucre i van debatre sobre la
nova concepció de “els emprenedors que són conscients de la seva responsabilitat social”.
Finalment, els emprenedors, una associació sense ànim de lucre i els
estudiants es van reunir per estipular un contracte de comàrqueting.
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Per iniciativa pròpia, els estudiants van organitzar una venda d’ous de
Pasqua durant una assemblea d’estudiants. L’objectiu de la venda era aconseguir fons per a ANT, que és el soci en aquesta iniciativa, amb el qual
coproduïm etiquetes per a productes orgànics.

Els estudiants també van participar en una conferència sobre la responsabilitat social dels emprenedors.

Avaluació crítica de la iniciativa (mitjançant la diana d’avaluació)4
Habilitats alumnes

Factors docents

Creativitat

Prerequisits

Afectivitat i
emotivitat

Planificació

Comunicació
4

Inclusió

Viabilitat

Agents participants

Vegeu el capítol 3, punt 1.
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La iniciativa va ser rellevant per als professors i els estudiants. Els
professors van provar noves estratègies per ajudar els seus estudiants a expressar-se de la millor manera possible. També van posar a prova aquesta
eina d’anàlisi (vegeu el capítol 3, punt 1), la qual va proporcionar observacions útils. Els estudiants van treballar en equip en classes obertes, van
descobrir camins per a desenvolupar la seva creativitat i van millorar la
seva autoconfiança. A més, els professors i els estudiants es van adonar
que convertir-se en emprenedors no només comporta tenir coneixements
empresarials, sinó que és un concepte més ampli que requereix una nova
mentalitat.

PUNTS FORTS
El projecte s’ha mostrat rellevant en el context econòmic de l’àrea on es
troba l’escola gràcies a la xarxa d’agents actius que es va crear al voltant
d’aquesta iniciativa.
La iniciativa ha permès una disseminació excel·lent de l’objectiu principal del projecte, gràcies a la creació d’etiquetes de comàrqueting, que
han demostrat ser una valuosa contribució per a la comunitat.

PUNTS DÈBILS
Les majors dificultats estan relacionades amb l’estructura del sistema educatiu italià, en què el procés d’ensenyament-aprenentatge segueix basantse en continguts acadèmics. En particular, el grup impulsor del projecte era
conscient de les dificultats a l’hora de transferir competències i metodologies emprenedores i fer-les transversals al currículum, de manera que poguessin contextualitzar-se.
El pensament crític i la resolució de problemes són habilitats bàsiques
fonamentals que els estudiants han de desenvolupar durant el procés educatiu per fer front a tots els reptes de la vida i això, a vegades, requeriria
estratègies didàctiques noves i específiques. A través d’aquest projecte, els
professors i instructors ens hem adonat que encara hem de treballar molt per
ajudar els nostres estudiants a ser autònoms i confiats quan vulguin i hagin
d’expressar les seves pròpies idees o desenvolupar els seus propis projectes.

REPTES DE FUTUR
Itàlia no ha adoptat encara mesures específiques adreçades al desenvolupament de l’educació emprenedora. En la majoria d’institucions, el nostre
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CAPÍTOL 3
ORIENTACIONS PER A PROMOURE
L’EDUCACIÓ EMPRENEDORA
1. Les habilitats de l’educació emprenedora i la seva avaluació
Stine Nielsen - Global School Support
Àlex Forasté – Universitat de Girona
Joan Carol - Universitat de Girona
Sònia Garcia – Escola La Draga
Com podem educar els joves per encarar els reptes del futur?
Com a docents necessitem educar la gent jove perquè puguin encarar
els reptes del futur. Com ho fem, però? L’educació hauria de ser la clau
per progressar. En el sistema educatiu tradicional, valorem el raonament
deductiu, ja que entenem que això garantirà que els joves adquireixin els
coneixements necessaris per aprendre una professió i ser útils a la societat.
Malgrat tot, com que no sabem com serà la societat d’aquí a vint anys, no
podem encarar el futur fent només el que s’ha fet en el passat. La majoria
dels joves europeus molt probablement treballaran en àmbits que avui encara no s’han inventat. Les feines que existeixen ara podrien reformar-se
completament els propers anys; per tant, cal posar el focus en l’educació
emprenedora i apostar per la flexibilitat, les habilitats, el canvi i la motivació.
Però per ensenyar l’emprenedoria, els mestres també han de ser emprenedors; per tant, no només hem d’aconseguir que l’estudiant esdevingui
el centre del seu aprenentatge, sinó també que els educadors esdevinguin
facilitadors, colꞏlaboradors i mentors. Això implica que tant els docents
com els estudiants desenvolupin certes habilitats emprenedores.
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Per facilitar els projectes emprenedors, creiem que és bàsic definir les
habilitats que volem potenciar i oferir maneres d’avaluar una àmplia
gamma d’iniciatives o projectes emprenedors. La definició de les habilitats
emprenedores que presentem a continuació sorgeix de la pràctica. Tenint
en compte iniciatives emprenedores molt diferents, hem dissenyat una diana
d’avaluació: una eina que ofereix una visió general de les habilitats desenvolupades i avaluades en cada iniciativa. Presentem també una segona eina
per al professorat per sistematitzar la informació específica i necessària per
portar a terme una iniciativa emprenedora.

Les habilitats emprenedores
A continuació, sistematitzem i definim les habilitats que considerem
essencials en el desenvolupament d’actituds emprenedores; les concentrem
en quatre grups d’habilitats: creativitat, habilitats afectives, comunicació i
planificació. Cada grup té diverses subcompetències o microhabilitats, algunes de les quals són transversals de les quatre categories principals.
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Esperonar les habilitats emprenedores no implica treballar-les totes simultàniament en cada sessió o projecte. És important potenciar-les totes, però
de vegades és millor centrar-se en una en concret. També és essencial treballar-les en totes les edats i els nivells d’educatius, de manera que els joves
puguin integrar-les a l’hora de desenvolupar les habilitats vitals necessàries.

CREATIVITAT
La creativitat, a l’hora de potenciar actituds emprenedores, es pot promoure de diferents maneres. Inicialment, tant els alumnes com els docents
han de tenir curiositat i han de desenvolupar la capacitat d’explorar i d’observar des de diferents perspectives, per tal de descobrir què volen canviar
en el seu entorn proper. Per implementar aquests canvis, és important ser
crític. Si donem per bo tot el que ens expliquen, no podrem generar solucions emprenedores disruptives per als problemes, no serem capaços de
pensar fora-de-la-caixa, tal com en diu de Bono (2009). Hem d’acollir els
problemes i transformar-los en reptes i coses per fer, per tal de definir objectius, propòsits i fites rellevants. És important trobar múltiples solucions
als problemes i no tenir por de compartir idees boges; i també és fonamental discutir en grup, barrejant totes les idees i altres estímuls externs i generar noves idees amb valor afegit. En aquest procés, hem de ser bons prenent decisions i assumint riscos, de manera que els errors es puguin
assumir com una oportunitat d’aprendre i avançar. Hem d’acceptar suggeriments d’altres persones i tenir la ment oberta.

AFECTIVITAT I EMOTIVITAT
Els caràcters emprenedors són vibrants i positius, i les habilitats afectives
i emotives en són una part essencial. El domini afectiu inclou els nostres
sentiments, les nostres emocions i les nostres actituds. Si ens sentim capaços, valuosos i acceptats com a persones, tindrem el coratge d’actuar a partir de les idees. Els estudiants necessiten treballar la pròpia percepció, i
conèixer els seus punts dèbils i forts per afrontar els nous reptes. Fins i tot
quan el camí està ple d’obstacles, hem d’assumir els reptes, ser eficaços i
perseverants i mantenir la motivació. Tenir actituds positives, encarar la
vida amb plantejaments constructius, tractar d’entendre la realitat i centrarnos en els aspectes beneficiosos que tenim a mà, ens permetrà avançar. Ser
responsables a l’hora de treballar en equip i assumir les conseqüències de
les nostres accions depèn de la capacitat de comunicar-nos de forma
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positiva i empàtica i d’acceptar que les coses no sempre surten com volem
però que cal analitzar què es podria haver fet millor. L’empatia és també
essencial: entendre el que els altres senten permet als emprenedors connectar amb altra gent d’una manera significativa i identificar les seves possibles necessitats. Això també ajudarà a desenvolupar habilitats de colꞏlaboració, i així sabrem escoltar les opinions dels altres, ser comprensius,
entendre les seves necessitats, compartir informació útil, acceptar la diversitat, ser altruistes i vetllar pel bé comú.

COMUNICACIÓ
La comunicació és una de les habilitats clau en l’educació emprenedora.
Hem de ser capaços de colꞏlaborar i de coordinar-nos amb els membres
dels equips de treball per assolir un objectiu comú i comunicar-nos amb
d’altres agents i experts. Hem de practicar l’escolta activa i ser assertius:
hem de ser capaços d’interpretar les contribucions dels altres i interessarnos-hi. També hauríem de poder explicar les nostres pròpies idees amb
propietat, en petit comitè o davant d’una audiència. Posseir una certa capacitat de parlar en públic també és important per poder transmetre la informació als altres de manera eficaç; això inclou tenir un discurs coherent
i estructurat, saber fer bons suports visuals (pòsters, diapositives, gràfics)
i ser convincents i persuasius.

PLANIFICACIÓ
Pel que fa a la planificació, l’educació emprenedora ens reclama una àmplia gamma d’habilitats per gestionar un projecte, incloent-hi les habilitats
d’organització i desenvolupament del programa. Una part de la planificació consisteix a establir objectius, i aquests objectius impliquen accions.
També necessitem un cert grau d’autoreflexió per poder fer una revisió
crítica de la nostra tasca, examinant el que necessitem per millorar, dissenyant plans de millora i tenint el valor d’executar-los.

La diana d’avaluació:
una eina per a l’avaluació de projectes emprenedors
Proposem avaluar les habilitats emprenedores a partir d’aquesta sistematització en quatre àrees −creativitat, afectivitat i emotivitat, comuni84

cació i planificació− i la concreció de les microhabilitats més específiques.
Cada microhabilitat s’avalua a partir de la rúbrica següent i l’escala de
qualificació va des de baix (que equival a un enfocament pobre d’una habilitat en particular) fins a alt (que implica que s’ha fet un enfocament significatiu d’una habilitat concreta). L’ús del gràfic facilita una valoració ràpida i visual de qualsevol tipus d’iniciativa d’educació emprenedora.
Habilitats alumnes
Creativitat

Afectivitat i
emotivitat

Planificació

Comunicació
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Comunicació

Afectivitat i emotivitat

Creativitat

Objecte de l’avaluació
(categoria)

El projecte promou el
treball en grup, però les
directrius no promouen
la presa de decisions, la
coordinació, l’intercanvi d’idees...

El projecte no promou
situacions perquè els
alumnes parlin, facin
preguntes, escoltin els
altres activament, arribin a acords...
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El docent anima els estudiants a trobar un problema, a considerar el
repte i a generar idees
per trobar una solució.

El docent dona part de
la informació necessària per fer el projecte.
Es dona tant el repte
com la metodologia per
trobar una solució.
El procés és guiat, però
en algunes etapes els
alumnes poden expressar les seves emocions i
intercanviar les diferents opinions.

El docent dona als
alumnes tota la informació i les instruccions
que han de seguir
(repte, material, metodologia...).
El projecte promou el
treball individual, la
competitivitat, i no hi
ha marge per a errors.
No té en compte la motivació ni els interessos
dels estudiants.

El projecte ofereix mètodes per promoure
l’intercanvi d’idees entre els estudiants i amb
experts que poden assessorar el projecte i
ajudar a assolir el repte.

El projecte promou
l’expressió de les emocions. Es fomenta el debat i hi ha un intercanvi
d’opinions durant el
procés. El fracàs es
considera una oportunitat d’enriquiment.

3

2

1

Rúbrica d’avaluació de les habilitats i microhabilitats emprenedores

El projecte es duu a
terme des de la discussió dels estudiants i des
de l’intercanvi d’idees
entre ells i amb experts.
Es divulga fora de l’escola.

El projecte parteix d’un
problema detectat pels
estudiants. Promou
l’assumpció de riscos,
el pensament crític i la
ideació.
El projecte es basa en
les inquietuds i emocions dels estudiants. Els
estudiants comparteixen opinions, colꞏlaboren i totes les tasques es
fan amb l’acord de la
majoria del grup. El
fracàs es considera una
possibilitat d’enriquiment i s’analitza.

4

Planificació

S’estableixen les etapes
del projecte i es desenvolupa sense objectius
basats en les habilitats
emprenedores. Només
es valora i s’avalua el
resultat final.
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S’estableixen alguns
objectius, donant valor
al procés, i no només al
resultat final.
Totes les etapes del
projecte i els objectius
per assolir durant el
procés i en cada etapa
es defineixen amb
claredat.
El projecte promou
l’organització de les
tasques. Els alumnes
treballen per etapes i
amb objectius intermedis que s’han d’assolir.
Es promou l’autoavaluació i la coavaluació en
diferents etapes.

