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La UOC, referent de les empreses a l’hora d’adaptar-se 
a l’economia del coneixement
Un dels reptes que ha d’afrontar el món empresarial al llarg dels pròxims 
anys per a garantir-se un progrés i un futur és consolidar-se definitivament 
en la nova economia basada en el coneixement. 

En aquest marc, la base competitiva de les empreses és la innovació. La 
innovació empresarial en l’economia del coneixement implica bàsicament 
quatre aspectes: l’R+D, les inversions en TIC, els canvis d’organització i 
estratègics i la qualificació competencial dels treballadors (directius i no 
directius).

La UOC té un paper fonamental en l’avanç empresarial cap a l’economia 
del coneixement. Per tant, l’objectiu de la Universitat és convertir-se en un 
referent per a les empreses perquè puguin afrontar aquesta transformació.

Activitats i projectes de col·laboració amb les empreses
La UOC disposa de diferents mecanismes i activitats que faciliten 
l’acostament i la col·laboració entre la Universitat i el món empresarial. 

El projecte d’Empresa Associada UOC és clau per a articular la relació 
amb les empreses i crear xarxa entre elles mateixes i amb la UOC. 

Una altra manera de col·laborar amb empreses i organitzacions és fer 
projectes de formació a mida i desenvolupar iniciatives.

Finalment, des del trampolí tecnològic de la UOC s’ofereixen serveis de 
suport a les persones emprenedores de la nostra comunitat universitària. 
Aquests serveis seran constituïts per activitats d’assessorament i formació, 
a més de relacionals, i acaben configurant el programa d’Emprenedoria de 
la UOC.

Relació amb el món 
empresarial

La UOC té un paper 
fonamental en l’avenç 
empresarial cap a 

l’economia del 
coneixement.

El projecte d’empresa associada UOC 
és clau per a articular una xarxa amb 
les empreses i crear interconnexions 
entre les empreses i la UOC. 
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Cursos de formació a mida de les empreses
La UOC ha mantingut el seu repte de crear xarxa amb el teixit 
empresarial, per mitjà del vincle Empresa Associada UOC, amb 
l’objectiu d’impulsar la participació de les empreses en les activitats 
de formació, difusió i recerca que desenvolupa la UOC. També es vol 
contribuir a millorar la competitivitat de les empreses, mitjançant  
programes de desenvolupament i formació dels seus professionals.

Amb el propòsit d’augmentar la relació i el treball en xarxa entre les 
empreses a fi de compartir coneixements i experiències innovadores, la 
UOC va organitzar, al mes de juny, una trobada d’empreses d’alt valor 
innovador en el marc del 22@Update Breakfast. A l’activitat hi van assistir 
més de cent cinquanta professionals. 

D’acord amb el seu compromís d’impulsar la formació dels professionals 
de les empreses associades, aquest curs la UOC ha desenvolupat una 
campanya de formació a mida per a cada empresa, desplegant els 
dispositius informatius i els serveis d’assessorament personalitzat que 
cada organització necessitava. Aquesta acció ha comportat un increment 
important de les matrícules corporatives d’aquest col·lectiu  
de professionals.

 
Més de vuitanta empreses formen part de la xarxa 
d’empreses associades de la UOC
Al llarg d’aquest curs, la UOC ha signat acords amb trenta-nou noves 
empreses, amb les quals ja sumen una xarxa de més de vuitanta empreses 
associades.

Amb la campanya interna de captació de noves empreses, la UOC ha 
volgut fer extensible aquest tracte privilegiat a les empreses on treballen 
els seus estudiants i consultors, i els ha ofert la possibilitat de fer-los 
subscriptors del vincle amb la seva universitat. 

 

Més de 150 professionals van 
assistir a la trobada

d’empreses d’alt 
valor innovador, 
22@Update, organitzada 
per la UOC.

http://www.uoc.edu/web/cat/empreses

En aquest curs, 39 noves 
empreses s’han afegit a la xarxa 
de col·laboració amb la UOC.

Empreses associades  
durant el curs 2005-2006
Abast Solutions, SA
Adasa Sistemas 
Artsessions 
Banc Sabadell 
Caixa d’Enginyers
Caixa Girona 
Caixa Sabadell 
Caja España 
Capgemini España 
Cast-info 
Centre de Càlcul Sabadell
Confederación Española de Cajas de Ahorros 
Convierta Comercialización 
Cromosoma 
Consell Insular de Mallorca 
Datadiar 
EDS España, SA 
El Derecho Editores 
El Periódico de Catalunya (Ed. Primera Plana) 
Getronics 
Greendata
Grup Barceló
Internet Security Auditors, Sl 
Interpartner Consulting 
In2 
Inkcat
Lavinia.tc 
Media Planning Group 
Nextret, SL 
Oci Vital
Punto Fa, SLU “Mango” 
Quantor Editores
RACC 
Roland Digital Group Iberia, SL 
Sacvas Consulting, SL 
Sadiel 
Setting Consultoria 
Sol Melià
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La UOC ha iniciat un 
programa pilot per a fer 
arribar l’educació no 
presencial també a la 
formació professional. 
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Programa pilot per a impartir formació professional virtual
La UOC i el Departament d’Educació i Universitats han 
consolidat la seva col·laboració per a implantar un sistema 
obert de formació no presencial de la formació professional 
dins el marc de cooperació en el sistema educatiu català.

Durant aquest període s’ha fet una prova pilot durant dos 
semestres per a la realització dels cicles formatius de grau mitjà 
(CFGM) i els cicles formatius de grau superior (CFGS) següents:

CFGM Equips electrònics de consum: 85 alumnes
CFGM Explotació de sistemes informàtics: 244 alumnes
CFGS Educació infantil: 260 alumnes
CFGS Gestió comercial i màrqueting: 222 alumnes

Arran d’aquesta primera experiència, s’ha ampliat la col·laboració 
per a properes edicions i s’ha augmentat l’oferta formativa.

La UOC avalua les competències digitals dels Mossos d’Esquadra
La UOC i el Departament d’Interior han signat un conveni que 
estableix les bases per a fer l’avaluació, formació i certificació 
de competències digitals del col·lectiu dels Mossos d’Esquadra 
mitjançant un programa de col·laboració entre la Universitat 
Oberta de Catalunya i l’Escola de Policia de Catalunya (EPC).

El projecte s’ha iniciat amb un programa pilot que servirà per a disposar 
d’una prova de nivell inicial per a avaluar les competències digitals.

Una vegada feta i aprovada aquesta prova de nivell, es passarà al 
col·lectiu de l’EPC que convingui perquè serveixi d’element de criteri 
per a definir el pla de formació posterior en competències digitals.

Projectes de formació a mida amb Grupo Pascual, 
Mutual Cyclops i Banc Sabadell
La UOC ha col·laborat amb algunes empreses com el Grupo Pascual, Mutual 
Cyclops i Banc Sabadell, entre altres, per a desenvolupar projectes que 
impliquen la realització de programes de formació a mida per als directius.

 
    

•
•
•
•

Formació a mida 
i desenvolupament 
d’iniciatives

Un programa pilot per a 
avaluar les competències 
digitals dels Mossos 
d’Esquadra posa en marxa 
el conveni entre la UOC i el 
Departament d’Interior.
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Les empreses del Grup UOC (Eurecamèdia, GEC, Editorial UOC 
—vegeu la pàgina 78— i  Ensenyament Obert) ofereixen la 
possibilitat de vincular la Universitat a projectes i experiències 
innovadors de gran volum i de sectors molt diferents.

GEC, solucions innovadores en e-learning i comunitats virtuals
GEC és una empresa líder en el seu àmbit que desenvolupa solucions 
innovadores en e-learning, comunitats virtuals i feines de col·laboració, amb 
molta experiència en projectes de gran envergadura i en diferents sectors.

GEC ha desenvolupat un conjunt de solucions innovadores que integren 
pedagogia i tecnologia orientades a totes les fases de la cadena de valor 
(màrqueting, recursos humans i operacions) i als reptes de cada sector.

L’empresa té una àmplia presència i experiència en el sector bancari, 
d’assegurances, farmacèutic, de la salut, de l’Administració pública i de 
l’automoció, i ha desenvolupat una plataforma tecnològica pròpia sobre la 
qual hi ha prop de setanta entorns amb més de cent mil usuaris en total.

GEC salta a França
El Grup Volkswagen a França (GVF) incorporarà la formació en línia de 
GEC. Aquest sistema de gestió de la formació s’adreça a tota la xarxa 
de mil concessionaris en totes les marques del grup al país veí.  

La plataforma virtual gestionarà la formació en línia i presencial de més 
de setze mil tècnics de GVF i totalitzarà més de 350.000 hores de formació.

Llançament de la nova plataforma de GEC: Virtagora 4.2 LMS
La plataforma virtual dóna suport a l’e-learning i permet implementar 
comunitats d’aprenentatge i de fidelització. Addicionalment, permet 
gestionar l’administració de la formació en qualsevol organització.

Així mateix, implanta el model pedagògic UOC i també nous mètodes 
d’aprenentatge utilitzant les noves tecnologies de la informació i aprofitant 
els nous avantatges per a l’usuari.

 

El Grup UOC

Carrer Pellaires, 30-38
08019 Barcelona
Tel. 93 394 12 00
Fax 93 394 12 01

Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel. 902 10 52 12
Fax 915 24 70 10

www.gec.es

Director general: 
Francesc Fàbregas
Data de constitució: gener 1997
Participació: 67,35% Grup UOC

GEC ha desenvolupat una 
plataforma tecnològica 
pròpia amb prop  
de 70  entorns i més de 

100.000 
usuaris. Ara ha saltat al 
mercat francès creant un 
sistema de formació 

per al grup 
Volkswagen.
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Ensenyament Obert adopta la nova marca EducaciOnline
Ensenyament Obert, empresa creada per Enciclopèdia Catalana i la 
Universitat Oberta de Catalunya, té la finalitat d’oferir programes 
formatius a distància, especialment centrats en l’àmbit preuniversitari i 
adreçats a totes les persones que, per qüestions laborals, no poden cursar 
estudis presencials i volen progressar personalment i professionalment.

Aquest curs, Ensenyament Obert ha dissenyat una nova marca: 
EducaciOnline. Aquest canvi s’oficialitzarà en el pròxim exercici i servirà 
per a unificar la marca en tot el territori nacional i iberoamericà, i per a 
facilitar la comunicació amb el públic tant gràficament com fonèticament.

Durant l’últim any, Ensenyament Obert ha tingut com a objectiu 
principal consolidar els cursos que ja funcionaven i ampliar l’oferta 
formativa:

Curs d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys.
Cursos de formació superior per a professionals.

Eurecamèdia, referent en l’edició de materials didàctics universitaris
Eurecamèdia és una empresa del Grup UOC fundada per a donar 
resposta a les necessitats de la UOC de crear materials de qualitat per a 
l’ensenyament de les seves diverses ofertes educatives. Amb els anys ha 
esdevingut un referent en l’edició dels materials didàctics universitaris. 

Com a fàbrica de continguts de la UOC i de les seves iniciatives, dóna 
resposta a les necessitats que el grup demana, per la qual cosa Eurecamèdia 
és una empresa organitzada en xarxa, flexible i dinàmica i orientada 
a millorar contínuament l’eficiència dels seus processos i la qualitat 
dels seus serveis. Ara aquest coneixement assolit ha permès orientar-
se a clients externs per mitjà de socis col·laboradors amb la intenció 
d’oferir serveis i situar-se en el mercat com una empresa de referència 
en l’àmbit del coneixement i la comunicació per mitjà de les TIC.

En aquest exercici, Eurecamèdia ha posat un èmfasi especial en la 
millora tecnològica per tal d’ampliar l’oferta de serveis per a la UOC, 
i ha assumit projectes de l’àrea de publicacions digitals, materials 
de màrqueting i de comunicació i ha donat clarament suport als 
projectes d’innovació de la UOC —XML, XSL, projecte MyWay...

•
•

Rambla de Catalunya, 38, 
3a. planta
08007 Barcelona
Tel. 93 496 92 00
Fax 93 487 52 42

www.educacionline.com  

Gerent: 
Eugeni Sender
Data de constitució: juliol 1998
Participació: 50% Grup UOC

EducaciOnline és la nova marca 
d’Ensenyament Obert, que consolida 
la seva oferta de formació virtual.

Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel. 93 486 39 40
Fax 93 451 10 54

www.eurecamedia.com

Director general: 
Juan Antonio Taboada
Data de constitució: octubre 1999
Participació: 100% Grup UOC

L’experiència d’Eurecamèdia 
en el disseny de materials 
didàctics ha permès que ara 
s’orienti també a clients 
externs i se situï en el mercat 
com a empresa de referència.


