
 
 

JpE 2, 3 i 4 de juliol de 2012 

          
 
 
 

JpE 2012 – Jornada institucional conjunta a Barcelona 
Dimecres, 4 de juliol al Col�legi Pare Manyanet 

 

 

Contra les crisis,  
innovació i emprenedoria 
 

9.15–10.15 h Pregària. Benvinguda del Secretari general de l’Escola Cristiana de Catalunya 

 Lliurament dels Premis Armengol Mir (4a edició) 

10.15–11.30 h 

 

Conferència i col�loqui sobre 
 

 Innovació educativa      
 
 

 

A càrrec de Montserrat del Pozo 
 

Llicenciada en Filosofia i Lletres (Art); Tècnica Superior en Imatge 
i So; Màster en Psicologia i Gestió Familiar. 
Graduada en l’Institut del Potencial del Desenvolupament Humà 
de Philadelphia (USA). Graduada en el National Center for 
Teaching Thinking Newton Centre Universitat de Massachusetts, 
(USA). Ha participat en els cursos del Project Zero a Harvard, en 
la Key Learning Community a USA i a la “Conference on Thinking” 
a Suècia. Premi d’Innovació Educativa 2010.  
Autora o coautora de “Disfruta y haz feliz a tu hijo”, “Una 
experiencia a compartir. Las Inteligencias Múltiples en el Colegio 
Montserrat”, “Aprendizaje Inteligente” i “Inteligencias Múltiples 
en acción”.  
Directora Titular del Col�legi Montserrat de Barcelona i 
Directora de la televisió educativa THINK1.TV. 
  

11.30–12.00 h Esmorzar - Visita expositors 

12.00–13.30 h 

 

Panel 
 

 Emprendre: Un valor de les nostres 
escoles, una actitud a educar     

 

  
                                            Oscar Sánchez                      Roser Batlle                          Maria Batet 
 

� Necessitem emprenedors 
A càrrec d’Oscar Sánchez 

Empresari i director de la Fundació Escola Emprenedors 
 

� Aprenentatge Servei i emprenedoria social 
A càrrec de Roser Batlle 

Pedagoga, promotora de l’Aprenentatge Servei 
 

� Es pot educar l'emprenedoria 
A càrrec de Maria Batet 

Mestra, formadora i experta en educació per a l’emprenedoria 



 

 

Oscar Sánchez 
 
Director de la Fundació Escola Emprenedors. Llicenciat en Econòmiques per la University 
of La Verne, California, i Màster MBA a ESADE, va completar estudis a IESE i a Harvard 
Business School. 
Fundador i Director General de Tech Sales Group, empresa líder a proporcionar el Gabinet de 
Premsa Comercial a pymes. 
Va ser Director General de LYCOS BERTELSMANN durant els anys de l’origen de l’anomenada 
Nova Economia (1999 – 2003) i un dels artífexs del desenvolupament del negoci d’Internet a 
Espanya durant els últims anys. 
 

Web de la fundació: http://www.escolaemprenedors.org/index.php 
Blog: http://el-blog-de-la-fundacio.posterous.com/ 

 

Roser Batlle 
 
Pedagoga especialitzada en aprenentatge – servei, educació en el lleure i educació en 
valors.  
Ha estat educadora en el temps lliure; mestra d’educació especial; formadora de monitors, 
animadores i dirigents associatius. Ha treballat a l’escola, a l’Administració Pública i en el 
moviment associatiu. Ha dissenyat, dinamitzat i avaluat programes i materials didàctics, així 
com activitats de formació, principalment en l’àmbit de l’educació no formal. 
Actualment forma part del Centre Promotor de Aprenentatge Servei  de Catalunya i de 
Fundación Zerbikas, del País Basc. Col�labora també amb la Fundación SES de l’Argentina i 
amb la Càtedra Medellín – Barcelona. És professora - col�laboradora de ESADE. 
 

Blog personal: http://roserbatlle.net/ 
 
Maria Batet 
 
Emprenedora. L'any 1989 va començar a treballar a l'Ajuntament de Vilafranca fent formació. 
Posteriorment, ho va fer al servei de suport als emprenedors. Es va formar en aquest àmbit a 
ESADE i a la Universitat de Barcelona, i es va especialitzar en l'acompanyament a 
emprenedors. 
Ha fundat l’empresa "els valors d'emprendre", que crea metodologies per ajudar els joves i 
els nens i nenes a ser més emprenedors, per explicar a la gent aturada que emprendre un 
projecte ens ajuda a tirar endavant... 
Col�labora amb diferents institucions (ESADE, UIC, Ajuntaments...) i, darrerament, amb la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya amb la formació per a professors de secundària que 
implementarà la nova assignatura d'emprenedoria a 3er d'ESO. 
Ha editat  diferents materials per a primària i secundària i  ha publicat el llibre El Valor 
d'emprendre. El futur és d'ells, conjuntament amb en Francesc Torralba. 
 

Web de l’empresa: http://www.valorsdemprendre.org/ 
Blog personal: http://mariabatet.blogspot.com.es/ 

 
 

13:30–14:00 h Cloenda amb tast musical 
 

Col�legi Pare Manyanet. Travessera de les Corts, 331 Barcelona. 
Acreditació dels participants des de les 9 h. 
 
 

3 modalitats d’inscripció a triar 
per a les Jornades per a educadors 

 
 

1. Només Jornada institucional – 1 dia: certificació de 5 h., 4 de juliol. 
2. Global – 3 dies (Jornada institucional + Tallers territorials): certificació de 15 h. de 

formació, els dies 2, 3 i 4 de juliol. 
3. Només Tallers territorials – 2 dies: certificació de 10 h.,  2 i 3 de juliol. 
 
 
 

Més informació i inscripcions: www.escolacristiana.org 
 

 
col�laboren: 

 
 
 


