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DISCURS PRONUNCIAT PER STEVE JOBS A LA UNIVERSITAT DE STANFORD,
EL JUNY DEL 2005
En aquest discurs adreçat a joves, el cofundador d’Apple i més gran pioner del món
digital, Steve Jobs, reconeix que mai no va completar una carrera universitària i parla
del que realment el va fer aprendre, a partir de tres moments clau de la seva vida
intensa i plena de contrastos. Les seves paraules són una poderosa invitació a escoltar
el cor i seguir la intuïció per descobrir el que realment ens entusiasma.
Oferim el discurs en edició il·lustrada i bilingüe, anglès-català, amb una anàlisi en
profunditat del seu missatge.
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• Sisè títol d’una col·lecció de discursos inspiradors, il·lustrats i comentats,
per entendre a fons les grans qüestions del món d’avui.
• En edició bilingüe: discurs en versió original anglesa al costat de la seva
traducció al català.
• Il·lustracions en dues tintes senzilles, elegants i evocadores.
• “Claus del discurs” que permeten conèixer el context del discurs, aprofundir
en el seu missatge i descobrir les seves qualitats oratòries.

Format: 12 x 20 cm
Pàgines: 72
Enquadernació: rústica (kraft) | 6,5 mm llom
ISBN: 978-84-17440-72-5
Col·lecció: Akiparla, 6
Primera edició: octubre del 2020
Edat recomanada: + 12 anys
PVP: 10 € (9,62 € + IVA)

R
CI Ó P E
C
E
L
·
L
U N A C O O L E S C E N T S s!
t
A AD
e s eda
i j ove s

d e tote

sl

Matèries:
CFGR
DNS
YPMT6
		
TBY 		
YFY

Anàlisi del discurs
Discursos
Educatiu: informàtica
i computació, TIC
Invencions i inventors
Històries reals (infantil/juvenil)
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