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La UOC col·labora en la innovació empresarial
La UOC vol ser el referent que han de seguir les empreses que es volen 
adaptar als canvis que genera l’economia del coneixement. 

Per a garantir el progrés i el futur de les empreses, cal que innovin en 
quatre àmbits concrets en què la UOC ofereix suport: l’R+D, les inversions en 
TIC, els canvis d’organització i estratègics i la qualificació competencial dels 
treballadors (directius i no directius).

Activitats i projectes de col·laboració amb les empreses
La UOC ha promogut diferents programes i activitats que faciliten 
l’apropament i la col·laboració entre la UOC i el món empresarial. 
Amb aquesta intenció s’ha posat en marxa el projecte d’empresa associada 
UOC que és clau per a articular la relació amb les empreses i crear xarxa 
entre elles mateixes i amb la UOC. 

Els programes de formació a mida són una altra manera de col·laborar 
amb empreses i organitzacions.

Finalment, des del trampolí tecnològic de la UOC s’ofereixen serveis de 
suport a les persones emprenedores de la nostra comunitat universitària. 

Es crea el projecte Universitat Empresa
A principi de 2007 es va crear el projecte Universitat Empresa amb la 
intenció d’apropar la universitat al teixit econòmic del país i de contribuir 
a la millora de la competitivitat de les pimes, mitjançant la cooperació amb 
altres pimes.

Impuls a les relacions entre la UOC i les empreses associades
Ja són més de cent les empreses que han establert vincles amb la UOC, de 
manera que s’ha creat una xarxa de professionals compromesos amb la 
millora competitiva de les seves organitzacions i de la Universitat mateixa.

  Al llarg d’aquest curs s’han fet dos dinars d’empreses i la primera trobada 
d’Empreses Associades UOC, que s’han aprofitat per a presentar experiències 
innovadores d’aprenentatge virtual.

  Finalment, amb el Butlletí Empreses Associades UOC, la UOC ha enfortit la 
comunicació amb les empreses i les possibilitats de crear sinergies.

Relació amb el món 
empresarial

La UOC té un paper 
fonamental en l’avenç 
empresarial cap a 
l’economia del coneixement.

Una xarxa d’empreses, 
formació a mida i suport als 
projectes emprenedors són 
algunes de les propostes 
per a fomentar la relació 
entre Universitat i empresa 
que es porten a terme en la 
comunitat UOC.

Els nous espais de relació 
amb les empreses volen 
donar peu a una universitat 
més propera a la realitat 
del teixit empresarial del 
nostre país.

Empreses associades durant 
el curs 2006-2007
Dominion
MC Cazares Creadores de Marcas
Nominalia Internet sl
Caifor
Vision Robotics
Janel
Steria
Club de Empresarios Catalanes en México
First choice ods
Unió Empresarial de l’Anoia
Direcorp
Sercop
Load
Open Alliance Project
Grupo Globalia Corporación Empresarial s.a.
Ercros
Auren
Everis
Sagaris
MC Mutual
MC Prevención
Ausape
Leche Pascual
Fundació Hospital Sant Pere Claver
Elogia
Associació de Traductors i d’Intèrprets 
de Catalunya
Sadiel
Grupo Zurich
Associació de Tècnics Informàtics
Escofet Consulting, S.L.
Cometa Technologies
Associació de Professionals del Turisme 
de l’Administració local de Catalunya
Copisa Constructora Pirenaica S.A.
Consorci Hospitalari de Vic
Softtek Information Services S.A. de CV

http://www.uoc.edu/web/cat/empreses/empresas_aso.html  
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L’Institut Internacional de Postgrau fa un seguit de cursos a mida de les 
necessitats d’institucions i empreses.

Formació contínua per a professionals sanitaris del Sistema Nacional 
de Salut
La UOC i l’Agència d’Avaluació, Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) han 
signat un conveni de col·laboració que estableix les bases per a fomentar 
la formació contínua dels treballadors de l’àmbit sanitari. La UOC ha 
adaptat a les necessitats de l’AATRM els programes formatius d’Habilitats 
informacionals en ciències de la salut i d’Avaluació de serveis sanitaris. 

Durant aquest període, un total de cent vint professionals, en el Pla 
de qualitat per al Sistema Nacional de Salut, han passat per aquests dos 
programes.

Postgrau per a càrrecs electes i personal tècnic de comerç 
dels municipis de la Diputació de Barcelona
La UOC i la Delegació de Comerç de la Diputació de Barcelona han consolidat 
la seva relació dissenyant un itinerari formatiu específic per a contribuir a 
l’aprenentatge i l’especialització dels càrrecs electes i del personal tècnic de 
comerç dels municipis de la seva demarcació. Al llarg d’aquest període s’han 
format més de vuitanta càrrecs electes en el postgrau de Desenvolupament i 
promoció del comerç urbà.

Curs a mida per a professionals de l’operadora turística TUI
La UOC i la Universitat de les Illes Balears (UIB) han dissenyat un postgrau a 
mida de Direcció i màrqueting d’empreses turístiques per a desenvolupar les 
competències professionals dels treballadors de TUI, considerada una de les 
principals operadores turístiques d’Europa.

Durant aquest període, vint-i-cinc professionals amb diferents 
responsabilitats a l’empresa i procedents de diversos punts de la geografia 
espanyola han participat en aquest programa formatiu nascut de la 
col·laboració interuniversitària.

La UOC avalua les competències digitals dels treballadors de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
La UOC i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú han consolidat la seva 
col·laboració establint un projecte d’avaluació de les competències digitals 
dels funcionaris del consistori.

Formació a mida 
i desenvolupament 
d’iniciatives

La UOC ha desenvolupat 
solucions formatives a 
mida per a empreses i 
administracions en àmbits 
com el turisme, la sanitat 
o el comerç.
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Les empreses del Grup UOC (Eureca Media, GEC, Editorial UOC —vegeu 
la pàgina 68— i  Ensenyament Obert) donen la possibilitat de vincular la 
Universitat amb projectes i experiències innovadors de gran volum 
i de sectors molt diferents.

GEC, líder en comunitats virtuals i e-learning
GEC ha desenvolupat solucions innovadores en e-learning, comunitats virtuals 
i feines en col·laboració. L’empresa, líder en el seu àmbit, té una àmplia 
presència i experiència en el sector bancari, d’assegurances, farmacèutic, 
de la salut, de l’Administració pública i d’automoció, i ha desenvolupat una 
plataforma tecnològica pròpia en la qual hi ha gairebé  setanta entorns amb 
més de cent mil usuaris en total.

Aposta per la formació sostenible
GEC presenta als seus clients solucions formatives sobre la base del model 
de formació sostenible.

Formació en línia per a la gestió de grans clients de VidaCaixa 
Previsión Social
GEC ha desenvolupat solucions formatives en línia i de gestió del 
coneixement per a implantar amb èxit el nou model de gestió de grans 
clients de la companyia asseguradora de «la Caixa».

GEC gestiona l’entorn virtual Aul@forum, en el qual actualment ja es 
formen quatre-cents cinquanta agents d’AgenCaixa. És en aquest mateix 
entorn en el qual es desenvolupa la comunitat d’aprenentatge i pràctica 
orientada a negoci, amb l’objectiu de gestionar els nodes de coneixement 
entre els executius de comptes.

El Grup UOC

En aquest model, l’empleat esdevé el protagonista i es converteix en 
productor i receptor de coneixement amb la resta d’empleats. És una 
formació flexible, personalitzada i basada en la relació entre iguals. 
És un model econòmicament sostenible.

Continuant la 
col·laboració amb «la 
Caixa», ara GEC ha 
desenvolupat solucions 
formatives en línia per 
al personal que gestiona 
els grans clients de la 
companyia asseguradora 
de «la Caixa».

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
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EducaciOnline ja és una marca consolidada
EducaciOnline, 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.

Després d’un any d’implantació, la marca adoptada per l’empresa, 
EducaciOnline, ha estat molt ben acollida pel mercat, tal com demostra 
el desenvolupament de les vendes en tot el territori nacional 
i iberoamericà.

Durant l’últim any, EducaciOnline ha tingut com a objectiu principal 
consolidar els cursos que ja funcionaven i ampliar l’oferta formativa amb 
nous cursos de formació superior:

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

Eureca Media, referent en l’edició de materials didàctics universitaris
Eureca Media 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.

El 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.

Eureca Media ha consolidat la seva oferta de serveis en l’àmbit de les 
revistes i les publicacions digitals, fruit de l’aposta per la millora tecnològica 
i la vocació per convertir l’empresa en el proveïdor integral de continguts de 
la UOC.

Diverses empreses de primera línia han confiat en Eureca Media al llarg 
del 2007, tant del sector públic com del privat. Aquests bon resultats ens han 
animat a crear l’àrea de Comunicació, amb la intenció d’ampliar el nostre 
ventall de serveis aprofitant el potencial humà de l’empresa.

EducaciOnline ha ampliat 
l’oferta de cursos 
de formació superior.

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

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 constitució: octubre 1999
Participació: 100% Grup UOC

Eureca Media també ha 
començat a orientar la 
seva producció a clients 
exteriors.


