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Resum del llibre 
 
És una guia per a pares i mares per compartir amb els seus fills el seu projecte de vida des de 
molt petits ensenyant-los a descobrir el seu talent i a innovar. 
 
Aquest llibre té dues parts: 
 

• Una primera titulada: "Prefereixo morir a estudiar" on donem una visió de les bases 
de l'educació actual i la seva transformació cap a l'educació del segle XXII, i 

• Una segona part on proposem una metodologia per aconseguir aquesta visió: 
"Experimenta, descobreix el teu talent, desenvolupa la teva passió, crea la 
teva professió i sigues feliç".  

 
Missatges del llibre 
 

• Estudis de la Unió Europea afirmen que l’any 2020 més del 65% dels nostres fills 
treballaran en professions que no existeixen encara. 

• En el futur, les organitzacions que contractin persones no les triaran per la seva 
formació, sinó pels projectes que hagin realitzat. 

• Tots som profundament intel�ligents però no de la mateixa manera. 
• Qualsevol persona experimentant pot descobrir aquest talent especial que el fa únic, 

pot desenvolupar la seva passió convertint-se en un expert gràcies a la realització 
continuada de projectes sobre aquest tema i pot transformar la seva passió en la seva 
professió convertint-se en algú amb un talent únic que el diferencia de tots els altres. 

• L'educació personalitzada és possible i com a pares i mares tenim la responsabilitat 
de fomentar-la. 

 
Campanya de micro mecenatge a VERKAMI 
 
Actualment el llibre busca finançament per editar-se a través de la plataforma de crowdfunding 
de VERKAMI: http://www.verkami.com/projects/6110-prefiero-morir-a-estudiar  
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Silvia Gironès 
Autora del bloc sobre educació personalitzada, innovació i emprenedoria 
www.silviagirones.com . Enginyera Industrial i MBA ESADE. 
 
Com a mare de dos adolescents de 12 i 16 anys i preocupada per la seva educació i el seu 
futur ha comprovat que com a pares i mares no és suficient pensar que l'escola s'ocupa d'això. 
Així que ha passat a l'acció amb els seus fills i amb aquest llibre. 
 
Javier Sánchez 
Enginyer Tècnic Industrial especialitzat en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Ha 
dedicat gran part de la seva carrera professional a la formació de persones en sistemes 
informàtics dins de la indústria d'automoció. 
 
La principal motivació per a la realització d'aquest projecte i aquest llibre són els seus fills: la 
seva educació en l'actualitat és la seva principal prioritat. Amb aquest llibre espera aconseguir 
que molts pares i mares obtinguin una guia que els orienti en un tema tant apassionant com 
és l'educació dels seus fills. 


