
MARC NORMATIU 

L’actual marc normatiu europeu, estatal i autonòmic situa l’esperit emprenedor com 

una competència clau que s’ha d’integrar en el currículum per ésser assolida al final de 

l’ensenyament obligatori, i mantenir-la i reforçar-la al llarg de tota la vida. 

• Estratègia Europa 2010 de creixement de la UE per a  la dècada 
 

En su respectivo nivel, los Estados miembros necesitarán (...)Mejorar los resultados 
educativos, abordando cada segmento (preescolar, primario, secundario, formación 
profesional y universitario) mediante un planteamiento integrado que recoja las 
competencias clave ... 
 

• Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 
2006 sobre las competencias clave para el aprendiza je permanente 
 

ANEXO 
El marco de referencia establece ocho competencias clave 
... 
7. sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 
... 
 
 

• Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació  
 

Preàmbul: ... s’ha marcat l’objectiu d’obrir el sistema educatiu al món exterior, 
cosa que exigeix reforçar els llaços amb la vida laboral, amb la investigació i amb 
la societat en general, desenvolupar l’esperit emprenedor,... 

 

Article 2.f., Finalitats: ...el desenvolupament de la capacitat dels alumnes per 
regular el seu propi aprenentatge, confiar en les seves aptituds i coneixements, 
així com per desenvolupar la creativitat, la iniciativa personal i l’esperit 
emprenedor. 

 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mej ora de la calidad educativa 
 

 
PREÁMBULO 
 
La lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de 
encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus 
capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se 
conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu 
emprendedor  a través de la posibilidad, para el alumnado y sus padres, madres o 
tutores legales, de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y 
profesional.(...) 
 
Los principales objetivos que persigue la reforma son reducir la tasa de abandono 
temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo con 
criterios internacionales, tanto en la tasa comparativa de alumnos y alumnas 
excelentes, como en la de titulados en Educación Secundaria Obligatoria, mejorar 
la empleabilidad, y estimular el espíritu emprendedor de los estudiante s.  



 

Modificació art. 17 Llei Orgànica 2/2006.  

 

Objetivos de la educación primaria.  

 

«b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

 

Modificació art. 18 Llei Orgànica 2/2006 

 

6. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas.» 

 

• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catal unya  
 
Principis rectors del sistema educatiu 

Article 2. l.:... El foment de l’emprenedoria 
 

• Decret 142/2007 de 26 de juny. Ordenació dels ensen yament d’educació primària. 
ANNEX 1 

Les competències bàsiques 

En síntesi, l'autonomia i la iniciativa personal impliquen ser capaç d'imaginar, emprendre, 
desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectius amb creativitat, 
confiança, responsabilitat i sentit crític. 
 

• Decret 119/2015 de 23 de juny , d'ordenació dels en senyaments de l'educació 
primària  
 Article 3 

Objectius 

b) Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits 
d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa 
personal i emprenedoria,  autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, 
interès, plaer per aprendre i creativitat en l’aprenentatge. 
 
ANNEX 1 
 
Les competències bàsiques 
8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria  

 
És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds 
personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el 
coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control 
emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de convertir les idees en 
les accions , d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i de treballar en equip. 



 

• Acord de Govern del 13 de març de 2012 per impulsar  el programa 
‘Catalunya Emprèn’ pel foment de l’emprenedoria i la creació de llocs de treball. 
 
El Govern ha acordat avui impulsar l’elaboració i el desplegament del programa 
Catalunya Emprèn, (...) se centrarà a fomentar l’esperit emprenedor... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


