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1- EL PROJECTE UNIVERSITAT EMPRESA

2- EMPRESES I INSTITUCIONS 
ASSOCIADES

 » Acostar la UOC a la realitat empresarial i professional 
actual

 » Involucrar les empreses en el procés d’adaptació de la 
UOC a l’EEES

 » Augmentar els projectes de col·laboració entre la Univer-
sitat i el món empresarial

 » Aproximar-se a nous col·lectius professionals 

EIXOS

ACCIONS

TROBADA ANUAL
S’hi presenten els nous postgraus i màsters universitaris dels 
Estudis d’Economia i Empresa, d’Informàtica, Multimèdia i 
Telecomunicació, i l’àrea de coneixement de postgrau de Cièn-
cies de la Salut, amb l’objectiu de recollir opinions i sugge-
riments dels representants de les empreses associades que 
assisteixen a la trobada. 

En el mateix marc es fa debat sobre els canvis i les adaptacions 
necessàries per a fer el pas a l’EEES i s’analitzen les afecta-
cions en els processos de formació i desenvolupament intern 
de les empreses i en la seva relació amb les universitats. 

Té l’objectiu d’acostar la universitat al teixit econòmic de 
Catalunya i de contribuir a millorar la competitivitat de les 
empreses mitjançant la dinamització de xarxes de pimes 
homogènies que desenvolupen estratègies cooperatives de 
formació i innovació.

LES TIC MILLOREN LA COMPETITIVITAT DE LES PIMES
Durant aquest curs s’executa el projecte de desenvolupa-
ment estratègic de les pimes del Bages mitjançant les TIC. 
És un projecte de col·laboració entre la Universitat i l’empre-
sa impulsat pel sector del metall com a sector tractor, que és 
de gran importància per al territori. 

El projecte consisteix en el desplegament d’un pla de difusió 
i sensibilització sobre l’aportació de les TIC en la millora de la 
competitivitat de les pimes i en la realització d’un programa 
mixt (blended) de desenvolupament de competències en TIC 
adreçat als treballadors de les empreses del Bages. 

Aquest projecte, de caire estratègic i innovador, és impulsat 
per la UOC, la Cambra de Comerç de Manresa, el Centre de 
Formació Pràctica-Fundació Lacetània i la Fundació Catic. 
És subvencionat pel Departament de Treball i pel Departa-
ment d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de 
Catalunya i cofi nançat pel Fons Social Europeu. També hi 
col·laboren la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de 
la Informació de la Generalitat de Catalunya.

http://empreses_associades.uoc.edu/  
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3- FORMACIÓ A MIDA

 » La formació a mida i els projectes amb altres empreses i 
institucions

 » Difusió de les experiències de formació a mida de la UOC

EIXOS

ACCIONS

PROJECTE DE FORMACIÓ ELECTRÒNICA UOC-SOC
La UOC col·labora amb el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) en la posada en marxa d’una nova branca de formació 
en línia adreçada principalment a persones treballadores en 
situació de desocupació.

El programa e-formació UOC-SOC ofereix un ampli ventall 
de possibilitats de formació en línia, mitjançant el qual un 
nombre signifi catiu de persones es pot formar i pot millorar 
les opcions a l’hora de trobar feina. 

El projecte e-formació UOC-SOC comença al juny i ofereix 
més de cinquanta cursos que s’agrupen en diversos àmbits, 
com són el sociosanitari i les àrees de les llengües, l’empre-
sa, el turisme o les competències digitals.

FORMACIÓ PER A COL·LEGIS PROFESSIONALS
La col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barce-
lona (ICAB) signada el curs 2007-2008 dóna lloc a la posada 
en marxa de programes pilot de formació a mida per als seus 
membres.

El mes de juny comença un nou projecte de col·laboració amb 
el Col·legi Ofi cial d’Agents Comercials de Barcelona (COACB) 
per a formar agents comercials.

LA FORMACIÓ, LA RECERCA I LA INNOVACIÓ SÓN ELS 
EIXOS DELS PROJECTES DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
MÓN EMPRESARIAL.

LA UOC I EL SOC POSEN EN MARXA UNA NOVA 
BRANCA DE FORMACIÓ EN LÍNIA ADREÇADA 
PRINCIPALMENT A PERSONES TREBALLADORES 
EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ.

PROJECTES DE COL·LABORACIÓ ENTRE UNIVERSITAT I EMPRESA
Són sis els projectes de formació, recerca i innovació que es 
duen a terme gràcies a la col·laboració entre la UOC i el món 
empresarial:
 » Projecte SUMA amb Tecsidel: la innovació en metodo-

logies d’aprenentatge virtual
 » Pràctiques de psicologia a l’Hospital Sant Pere Clavé 

La UOC assessora en la implantació de tecnologies que 
millorin l’assistència, com ara la creació de xarxes virtuals 
per a l’atenció a adolescents. 

 » Museu virtual de la Patum de Berga
 » Postgrau d’innovació en creació de continguts audio-

visuals 
Amb la Fundació Digitalent, els Estudis de Ciències de la 
Informació i de la Comunicació de la UOC creen en una 
nova oferta de postgrau d’Innovació audiovisual que vol 
aprofundir en les darreres tendències en matèria de crea-
ció de continguts audiovisuals, per tal d’estimular l’interès 
en la innovació i la creativitat.

 » Postgrau de Gestió i ordenació del comerç urbà    
L’Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona, en el 
vessant de l’estudi, de l’anàlisi i de la recerca vinculats al 
comerç urbà, articula, juntament amb la UOC, el primer 
màster de Gestió i ordenació del comerç urbà.

 » Postgrau amb SAP i AUSAPE                                                                                                  
Segona edició del programa de formació de Business 
Information Warehouse (BIW) i ampliació de l’oferta de 
certifi cacions, a la qual s’incorpora la de Human Capital 
Management i una altra de Sales and Distribution.

APROXIMACIÓ A NOUS COL·LECTIUS PROFESSIONALS
La UOC obre la xarxa d’empreses associades a les institu-
cions que les representen i es creen vincles amb associa-
cions i col·legis professionals. Aquesta aproximació permet 
conèixer les seves necessitats de formació i treballar-hi indivi-
dualment, amb l’objectiu d’acordar serveis i prestacions a mida, 
que impulsin la formació e-learning dels seus professionals.




