
  El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur 

 

EduTECH Emprèn  
 

Una oportunitat per a emprendre en el sector de l’aprenentatge virtual a Catalunya 

  

EduTECH Emprèn és un programa d’acceleració per a projectes emprenedors del sector de l’aprenentatge 

virtual (e-learning) que té com a objectiu donar suport en el desenvolupament del prototip o servei, la 

definició del model de negoci i la constitució com a empresa o iniciativa emprenedora amb un alt potencial 

de creixement. Aquest programa és una de les accions de mentoria i formació que s’ofereixen des de 

HUBBIK. 

 

Els projectes impulsats per EduTECH han d’innovar en l’àmbit de l’aprenentatge i les noves tecnologies 

en qualsevol faceta —des de la pedagogia i la motivació fins a la gestió i l’administració— i es poden basar 

en tecnologies tan diverses com els sistemes de gestió d’aprenentatge (learning management systems, LMS 

- Social LMS), l’analítica d’aprenentatge (learning analytics), els continguts intel·ligents (smart contents), la 

ludificació (gamification) i els jocs seriosos (serious games), l’aprenentatge adaptatiu (adaptative learning), 

els dispositius (internet de les coses, IoT; dispositius personals, BYOD; tecnologies portables, wearables), 

les tecnologies immersives (com ara RA-RV-vídeo de 360º), les comunitats de pràctiques i el comerç 

electrònic (e-commerce), entre altres. 

  

El programa té 5 mesos de durada i consta de 2 fases: 

 

I. Fase de formació 

 

● 150 hores de formació en gestió 

empresarial, innovació i tecnologia. 

● Durada: del 2 de febrer al 6 de juny del 

2017. 

● Horari: dimarts, dimecres i dijous de 

18 h a 21 h. 

● Equip docent format per professors i 

investigadors de la UOC i col·laboradors 

externs. 

II. Tutories 

 

● 20 hores d’acompanyament i 

assessorament individualitzat per 

projecte constituït. 

● Durada: juny del 2017. 

● Horari: per convenir amb els tutors. 

● Tutors especialistes del sector. 

Lloc: tant les sessions de formació com les de tutoria es fan en una seu de la UOC i també es podran seguir 

en directe. 

 

Cost: la participació en EduTECH Emprèn és íntegrament finançada per la UOC i té el suport del 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament del Fons Social 

Europeu. 

  

Certificació de participació: tots els participants que assisteixin com a mínim al 80% de les sessions del 

programa rebran un certificat d’assistència emès per la UOC. 

  

Participants: el programa tindrà 30 participants.1 

 

Selecció: la selecció dels candidats es durà a terme durant els mesos de desembre del 2016 i gener del 

2017 sobre la base d’un qüestionari en línia i d’una entrevista personal. Si vols participar en EduTECH 

Emprèn explica’ns la teva idea emplenant aquest formulari. 

                                                
1 La UOC valorarà la possibilitat d’incorporar més de 30 participants si ho troba convenient. 

 

https://goo.gl/forms/3ecWMw8L6DP7mMFW2

