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Barcelona, 21/02/2017 
 

Neix Fem Educació, una plataforma de micro-
mecenatge per emprenedors amb projectes 
d’innovació educativa 
Ada Parellada obre la crida als 20 primers projectes 
 

Dijous 23 de febrer, de 18 a 20.15h 

Escola ‘Els Encants’  

(C/Consell de Cent, 558-560 - BARCELONA) 

 

Intervindran:  

Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill 

Susana Noguero, presidenta Fundació Goteo 

Ada Parellada, agitadora gastronòmica i referent en el sector de la 
restauració 
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Aquest dijous 23 presentem la primera crida oberta a projectes innovadors de la plataforma de 
micromecenatge per la innovació FemEducació.org, una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill en 
aliança amb la Fundació Goteo, el referent en crowdfunding i projectes de cultura col·laborativa i 
oberta. 

Busquem als impulsors que tenen projectes per transformar l’educació: Al nostre país, i a tot 
el món, creix l’aspiració de transformar el sistema educatiu. Aquest canvi educatiu no se sosté 
només inspirant una nova visió i capacitant als docents ni amb el treball aïllat cadascú des del seu 
centre. Cal donar suport als emprenedors educatius que fins ara difícilment troben recolzament 
inicial per estendre els seus projectes i solucions. 

Perquè no aprofitem els projectes pilot de molts emprenedors? No s’estendrà la innovació si 
no aconseguim que emergeixin propostes i projectes aplicats i valuosos, impulsats per persones 
amb experiència i passió per l’educació. Desaprofitem molts  coneixements i projectes que no 
arriben a veure la llum perquè no tenen ni finançament ni visibilitat i que sovint es queden en el 
context del centre o en el petit grup on s’han experimentat. 

Què volem aconseguir? Moltes de les innovacions educatives de les que avui gaudim van comen-
çar amb l’empenta d’un professional o d’un grup que van rebre el suport i compromís de la comu-
nitat. A Catalunya les iniciatives dels docents i emprenedors educatius tenen dificultats per ser 
reconegudes, créixer i beneficiar a molts alumnes. Cal estimular la capacitat creativa que ja tenim 
entre els docents perquè les idees es transformin en solucions obertes. Volem connectar els em-
prenedors educatius amb una comunitat que està més receptiva i compromesa que mai per millo-
rar l’educació.  

Obrim una primera crida per seleccionar un màxim de 20 iniciatives que responguin a reptes 
compromesos per millorar l’educació. Els seleccionats rebran un acompanyament expert intensiu 
per transformar les seves idees en projectes d’impacte, suport per iniciar una campanya de micro-
finançament i una inversió de 40.000€ (un euro per cada euro de suport aconseguit de la comuni-
tat).  Les iniciatives es podran presentar fins al 23 de maig de 2017. 

Quin tipus de projectes? 
 

• Projectes en fase primerenca que busquen recursos per implementar-se de forma pilot i 
que ofereixen les seves metodologies i models en obert a la resta de la comunitat educati-
va.  

• Iniciatives dirigides a sistematitzar processos i models exitosos ja provats anteriorment per 
tal que aquests puguin créixer i ser replicats en molts altres centres. 

• Iniciatives que cerquen la implementació a Catalunya de models innovadors desenvolupats 
a altres països. 

 

Perquè el micromecenatge? El crowdfunding ha esdevingut un model,  molt més que una forma 
de buscar finançament. El fet de comprometre comunitats de donants en el projecte des del prin-
cipi fa que aquest neixi més orientat a les necessitats, tingui un compromís de retorn obert i els 
projectes siguin més exitosos quan es porten a terme. 

Què necessita un emprenedor educatiu? Els equips d’innovadors que busquem ja tenen els in-
gredients bàsics: coneixen a fons les necessitats i reptes que es vol transformar, han explorat  i 
testat metodologies i tenen una visió del canvi acompanyada d’una ètica de servei a l’educació. 
Però sovint els manca  visibilitat i reconeixement de la comunitat, capacitats per convertir la seva 
idea en un projecte sistemàtic que pugui créixer, finançament inicial per arrencar-lo i una comuni-

http://www.femeducacio.org/
http://www.fbofill.cat/
https://ca.goteo.org/
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tat d’experts que li aportin els coneixements específics que li falten. Això és el que els aportarem 
amb mentoratge, inversió econòmica, formació, assessorament expert i comunicació. 

 
L’educació és una patata calenta? A la presentació ens apadrina Ada Parellada, com a referent 
del sector de la restauració a Catalunya. Explicarà el procés de transformació del món de la cuina 
al nostre país i convidarà a la comunitat educativa a agafar el testimoni. Ens passa “la patata calen-
ta”, un plat que no és individual sinó que “cal cuinar entre tots”.  Trobareu el vídeo de presentació 
aquí. 
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http://www.fbofill.cat/persona/ada-parellada
https://www.youtube.com/watch?v=7P3yEMXtGmU&list=PLcsIrUHedr1KqQCYe0dQSNLrTnoE-dyfS&index=1

