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El llibre “Prefiero morir a estudiar” 
 
 
Què hi ha en aquest llibre 
 

 

•Una proposta per implicar i participar en l'educació 
dels teus fills compartint junts els seus projectes 
personals. 
 
•Una manera de potenciar la intel�ligència i el talent 
de cada persona. 
 
•Una guia per ensenyar als teus fills a innovar 
entrenant el seu talent. 
 
•Un mètode per passar de les idees a l'acció i crear. 
 
•Exemples de com s'aprèn per projectes. 
 
•Un repte que transforma l'educació en 
personalitzada. 
 
•Una forma de dissenyar les professions del futur 
basada en la passió. 
 
•La definició dels treballadors del futur: els 
propassionals. 
 
•Una manera d'orientar als teus fills: 
Experimenta, descobreix la teva passió, 
entrena el teu talent, crea la teva professió i 
sigues feliç. 

 
Qui ha finançat la seva impressió 
 
Una campanya de micromecenatge http://www.verkami.com/projects/6110-prefiero-morir-a-estudiar  

 
 
Qui l'ha escrit 
 
Silvia Girones: Enginyera Industrial i MBA. Com a mare de dos adolescents 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 especialitzat en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. La 
principal motivació per a la realització d'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 tan apassionant com és l'educació d'un nen. 
 
Per què s'ha escrit 
 
"L'educació tradicional forma a persones per ser esclaus obedients del sistema. L'educació 
personalitzada crea individus lliures " Javier Sánchez. 
 
"Imagineu milers , milions de nens i nenes creant , innovant , emprenent en lloc d'estar tirats 
davant del televisor, enganxats als videojocs o consumint en centres comercials" Silvia Gironés. 

 


