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1. Introducció 
 

Durant el 23 de novembre2016 vàrem dur a terme el Fòrum Economia Social i Emprenedora, amb 

l’objectiu de donar a conèixer el món de la Economia Social, Tercer Sector, sistema cooperatiu i 

l’Emprenedoria, quines trajectòries professionals poden seguir els estudiants dins d’aquestes 

organitzacions i quines oportunitats ofereixen.  

Aquesta fira dona cabuda a les organitzacions participants durant l’activitat i d’altres, i permet 

l’exposició directa d’aquestes organitzacions als estudiants per tal que els alumnes de la Facultat 

d’Economia i Empresa coneguin el món de la economia social i economia circular.  

Es tracta d’un esdeveniment molt important per a la Facultat, que aplega entitats que treballen de 

forma habitual amb la Oficina de Carreres Professionals demanant projectes formatius d’aquells 

alumnes que volen desenvolupar un projecte amb aquestes entitat  d’economia social   i també amb 

l’objectiu de mostrar als nostres estudiants uns sectors que, a més de contribuir socialment, són vies 

potencials d’inserció laboral. 

L’Economia Social prioritza les necessitats de les persones per sobre del lucre. Actuen orientades per 

valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la 

comunitat, i apunten cap a la transformació de l’economia i la societat, son independents als poders 

públics i es troben en tots els sectors de l’activitat econòmica des de la indústria, fins a la cultura o 

l’alimentació. 

Les entitats assistents també poden oferir als nostres alumnes la possibilitat de fer pràctiques o 

voluntariat. S’ha de tenir en compte que els estudiants de primer i segon no poden accedir a les 

pràctiques professionals però poden millorar el seu CV a través de voluntariat. 

Per segon any consecutiu vàrem convidar alguns projectes de l’espai de Coworking per donar-los 

visibilitat entre els alumnes i, a més de les entitats socials, també van participar diverses Startups i les 

unitats de la UB de caire social o d’emprenedoria. 

Durant la celebració del Fòrum es va portar a terme el lliurament del premi al millor TFG de contingut 

social per part dels representants de Càritas Diocesana de Barcelona. 

L’oficina de Carreres Professionals s’encarrega de l’organització d’aquest esdeveniment. 
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2. La programació del Fòrum 
 

A finals del curs anterior a la celebració del Fòrum vàrem confeccionar una llista de contactes de les 

entitats i organitzacions que volíem que participessin i vàrem enviar un e-mail convidant-los i per la 

reserva de la data. Posteriorment, a principis de curs, vàrem enviar un recordatori. 

Un cop ja teníem les entitats confirmades vàrem enviar una plantilla amb la informació que necessitem 

per poder confeccionar els cartells i missatges de difusió del esdeveniment. 

Finalment vàrem enviar el programa provisional a tots els participants. 

 

VI FÒRUM SOCIAL I EMPRENEDOR 

Dimecres 23 de novembre de 2016 

Programa: 

09:15 a 9:30  Arribada de les entitats participants a la Facultat 

09:30 a 10:00 Inauguració de la jornada a càrrec la Dra. Elisenda Paluzie, Degana de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la UB 

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat, Av. Diagonal 690 (al costat del deganat) 

10:00  Obertura dels estands del VI Fòrum Social i Emprenedor 

10:30 a 11:00  Esmorzar. Es servirà als estands del Fòrum 

11:30 Lliurament del premi de Càritas al TFG amb un millor contingut social 

15:00 Cloenda del VI Fòrum Social i Emprenedor 

          Lloc: Passadís Central de la Facultat d’Economia i Empresa, Av. Diagonal 690  

 

Participants: Fundació Sitges Festival Internacional 

de Cinema de Catalunya - Fets – Fundació Món-3 – 

Fundació Solidaritat UB – AFEV – Càritas – Creu Roja 

de Barcelona – Ship2B – Cooperativa Catalana de 

Serveis Financers Sccl - Fidem Observatori de 

l’estudiant - BIE - Cowocat – SAE – El libro del Escritor 

– Drinkandfun – WikoOc – Sharing Academy – 

etsTalent – 9INESPORTS – Tenkai - AEGEE Barcelona – 

Snow Fest /Fuera.es 

 

Carreres Professionals - Connecta amb el teu futur 
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3.  Comunicació 
 

Un cop vam obtenir la informació dels participants vam crear un cartell, una pancarta i unes plantilles 

per penjar en panells la setmana abans del Fòrum. Així mateix vàrem penjar al campus virtual de 

Carreres Professionals el butlletí setmanal amb la informació  

Noticia al butlletí 

- VI FÒRUM SOCIAL I EMPRENEDOR  

Dimecres 23 de novembre de 10:00h a 13:00h – Passadís Central de la Facultat (Edifici 690)  

Us animem a participar al VI Fòrum Social i Emprenedor que tindrà lloc el de 10:00h a 15:00h al 

passadís Central de l’Edifici de Diagonal 690. Durant tot el matí gaudirem de la presència d’Entitats 

del 3r Sector i Emprenedores amb representants disposats a parlar-nos d'aquestes organitzacions i 

de les oportunitats de voluntariat i pràctiques que ofereixen. 

 També podreu conèixer els projectes emprenedors que es desenvolupen a l’Espai de Coworking! I 

viure i experimentar l’espai, que es traslladarà al Fòrum. 

 Aquesta edició comptarà entre d’altres amb la participació de: Creu Roja de Barcelona, Fundació 

Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya, Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Grup 

Cooperatiu ECOS (Fets), Càritas, AFEV (Voluntariat Social Universitari), Amics de la Gent Gran, 

Cowocat, Món3, Fundació Solidaritat UB, Observatori de l’Estudiant, Servei d’Atenció a l’Estudiant 

(SAE), BIE , Coworking de la FEE. Código Nuevo, i-LabSo SCCL, Sharing Academy.  

Així com alguns dels projectes residents al Espai de Coworking de la nostra Facultat: Ski Time, El libro 

del Escritor, etsTalent, Drinkandfun...  

 

Pancarta Fòrum 2016 
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Cartell Fòrum 2016 
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4.  Catàleg: Fòrum Social i Emprenedor 2016 
 

    4.1 Entitats Socials 
 

AEGEE-Barcelona 

RESUM DE MISSIÓ, VISIÓ I VALORS: 

AEGEE- Barcelona es la seu a la ciutat de l’Associació dels Estats Generals del Estudiants d’Europa o 
Fòrum Europeu d’Estudiants. És una de les organitzacions juvenils interdisciplinàries més gran 
d’Europa, amb 13.000 membres repartits en 200 ciutats de 40 països. 

Va ser creada a París l’any 1985 amb l’objectiu d’aconseguir la integració europea i l’eliminació de 
fronteres i barreres culturals. Per això, realitza nombroses activitats que persegueixen els seus 
principals objectius: educació superior, pau i estabilitat, intercanvi cultural i ciutadania activa. Entre 
els seus nombrosos projectes destaca la campanya per la creació del programa Erasmus el 1988. 

AEGEE-Barcelona organitza al llarg de l’any un seguit de trobades setmanals per als socis, diverses 
activitats culturals, debats... a més d’intercanvis i esdeveniments amb assistents d’altres ciutats 
europees. 

 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 

Tot el treball que fa funcionar AEGEE es fa de forma completament voluntària, i les tasques que un 
membre actiu pot fer es divideixen en dos àmbits: local i europeu. 

L’àmbit local inclou l’organització d’activitats culturals, lúdiques, formatives o solidàries que es van 
programant durant el curs. Aquestes son obertes a qualsevol membre de l’associació. 

Per tal d’assolir els objectius d’AEGEE, els nostres membres també es poden unir a nivell europeu 
entorn a grups de treball o grups d’interès. Alguns del temes en que s’està treballant actualment son 
l’educació cívica, l’ocupació juvenil, els programes de mobilitat... També hi ha grups d’interès en 
llengües, migració, defensa del col·lectiu LGTB+, igualtat de gènere i molt més. 

En definitiva, AEGEE es una oportunitat fantàstica per ampliar la mirada, conèixer gent excepcional i 
aprendre valors molt importants com la perseverança i el treball en equip. 
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AFEV (Voluntariat Social Universitari) 

   

RESUM DE MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

L’AFEV és una entitat social que treballa per promocionar el voluntariat universitari i apaivagar les 
desigualtats socials. 

 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  

EnTàndem és un projecte de mentoria social i educativa que treballa per fomentar el 
desenvolupament integral dels infants/joves, concentrant-se sobretot en les seves problemàtiques de 
fons, augmentant les igualtats d'oportunitats educatives i socials. El voluntariat consisteix en 
acompanyar durant dues hores a la setmana a un infant o jove (de 7 a 16 anys) en situació d’exclusió 
social o que passa per un moment difícil per motivar-lo, donar-li confiança, fomentar l’autonomia i 
recolzar-lo al màxim. La sessió d’acompanyament és un espai per compartir, parlar, sortir del barri i 
fer diferents activitats culturals i educatives, no és un reforç escolar. 

 

 

Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl 

RESUM DE MISSIÓ, VISIÓ I VALORS: 

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers vol posar l’estalvi 
dels catalans a treballar pel bé de Catalunya. 

Amb la premissa d’una persona = 1 vot, volem aplegar fins a 50.000 
catalans, amb una aportació personal de 100 € cadascun. 

Volem aconseguir una llicència bancària internacional compartida el 2020.  

 

 

 

Càritas Diocesana de Barcelona 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat de l'Església catòlica que té com objectiu promoure, 
orientar i coordinar l’acció social i caritativa de la diòcesi, amb la finalitat d’ajudar a la promoció 
humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la societat i promocionar la justícia 
social. Càritas està formada per voluntaris i professionals. 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  

     Voluntariat: 

Donar suport logístic en activitats esportives: curses, activitats clubs esportius 

     De continuïtat: 
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Gent Gran 

 Acompanyament d’una persona gran d’una residència: 1 dia a la setmana: 90 minuts 

 Dinamització a un grup de persones grans d’una residència: cantar, explicar històries.... 2 
dissabtes al mes/cada 15 dies. Matí: 3h 30 minuts 

 

 

Creu Roja de Barcelona 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Lluita contra la pobresa 

AJUDA HUMANITÀRIA A CASA NOSTRA. La pobresa és cada vegada més present a la nostra societat. 
L'ajuda humanitària ja no només es fa a l'estranger, sinó que es trasllada a casa nostra.  
•Programa d'Aliments de la Unió Europea.  
•Kits de suport social: el projecte ajuda a cobrir necessitats bàsiques d'alimentació i higiene de les 
famílies més necessitades.  
• Programa de suport d’emergència a l’alimentació infantil: pretén ajudar a cobrir la quota del 
menjador escolar dels infants en situació vulnerable. 
•Centres de Mediació Social i espais de reforç escolar: espais on els infants en risc reben ajuda per fer 
els deures de l’escola i realitzen activitats lúdiques. 
•Campanya “Tornada a l’Escola Solidària”: campanya que, anualment, desenvolupen la Creu Roja i la 
Fundació Solidaritat Carrefour. 
•Campanya d’alimentació infantil durant els períodes de vacances escolars. 
•Centres lúdics, educatius i projectes per a la integració social: projectes com ara ludoteques, esplais, 
activitats de lleure... adreçats a infants i joves en risc.  
•Campanya de joguines de Creu Roja Joventut: campanya anual per recollir joguines per a infants en 
risc per al Dia de Reis i desenvolupar activitats de sensibilització sobre el valor educatiu del joc.  
 •Projectes per pal·liar l’impacte de la crisi entre la gent gran. 
 •Programes d’ocupació: espais de recerca de feina per assessorar persones en atur i en situació 
vulnerable. 
 
La Creu Roja també ha desenvolupat iniciatives innovadores per fer front a l’impacte social de la crisi 
econòmica. Entre aquests projectes, figuren: 

◦Plataforma Humanitària: la plataforma neix fruit de la confluència de l’augment de les necessitats 
d’ajuda per part de la població i l’increment d’empreses que volen col•laborar.  
◦Punts de Suport a les Famílies (PSF): Els PSF actuen a mode de finestreta única d’acollida i atén de 
forma integral les necessitats de les famílies en situació de vulnerabilitat. 
 ◦Observatori de Vulnerabilitat: es va crear com a instrument d’anàlisi de les necessitats de les 
persones que són usuàries dels diferents projectes de l’entitat 
 
Atenció a d’altres col·lectius vulnerables  
◦IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER A TOTHOM. La Creu Roja compta amb d’altres programes per 
atendre d’altres col•lectius com persones amb drogodependència o discapacitat, dones en situació 
de dificultat o que han patit violència masclista. 
 
Infància i joventut 
◦ATENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ PER UN FUTUR MILLOR. A més de desenvolupar projectes d’inclusió social 
per donar suport a joves i infants en situació vulnerable, Creu Roja Joventut també porta a terme 
diferents accions de sensibilització.  
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Gent gran 
◦QUALITAT DE VIDA EN LA VELLESA. L’objectiu dels programes és propiciar la millor vida possible tant 
a les persones grans com als seus familiars.  
 
Ocupació 
◦TENIR FEINA ÉS UN DRET I NO UN LUXE. Els programes d’ocupació de la Creu Roja s’adrecen a la 
millora de les capacitats, la inserció laboral i el manteniment del lloc de treball.  
 
Formació i difusió 
◦TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENTS I VALORS PER A TOTHOM. La Creu Roja porta a terme diversos 
cursos sobre temàtiques relacionades amb els seus àmbits d’actuació tant per a voluntariat i personal 
de l’entitat com per al conjunt de la ciutadania.  
 
Salut, Socors i Emergències 
◦ACCIÓ I PREVENCIÓ A PARTS IGUALS. Catàstrofes i accidents, esdeveniments massius, platges,...  
 
Cooperació Internacional 
◦ACCIÓ HUMANITÀRIA A TOT EL MÓN. Aquests projectes es concentren estratègicament en països 
concrets (Etiòpia, Moçambic, Bolívia i Equador) per augmentar el seu impacte, treballant sempre amb 
la Societat Nacional corresponent.  

 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  

Oportunitats de pràctiques:     www.ub.edu/feinaub 

Oportunitats de voluntariat: ACCIÓ VOLUNTÀRIA EN:  

1. Intervenció Social: Activitats d’atenció, d’acompanyaments i suport a col·lectius vulnerables: 

Gent gran – Teleassistència - Persones discapacitades - Immigrants i refugiats - Població reclusa - Lluita 
contra la pobresa i exclusió social - Servei d’Ocupació 
 
2. Intervenció en Cooperació Internacional: Accions per reduir els desequilibris entre els països del 
“Sud” i del “Nord”: Campanyes de sensibilització - Centre per a la Cooperació en el Mediterrani 
 
3. Intervenció en Socors i emergències: Activitats de prevenció en diferents esdeveniments: 
Actes socials (Jornades electorals, actes benèfics, etc.) 
Actes esportius (partits de futbol, bàsquet, maratons, etc.) 
 
4. Intervenció en Salut: Accions de prevenció, promoció i educació per la Salut: 
Unitat mòbil de salut (activitats de sensibilització al carrer per prevenció de riscos en grups de població 
vulnerable). - Hospitals  - “Baixem al Carrer” - Drogodependències i Malalts de sida 
 
5. Formació: Formador àmbit salut i social - Manteniment de l’oferta a les webs formatives 
 
6. Voluntariat: Campanyes de Captació - Acollida i orientació - Seguiment del voluntariat- Captació de 
Fons Suport Sorteig d’Or - Venda de material de promoció - Suport altres accions de Captació de Fons 
Captació de socis 
 
7. Comunicació i Imatge: Col·laboració edició de material divulgatiu - Altres accions de comunicació 
 
8. Principis i Valors: Campanyes de Sensibilització - Promoció i Difusió dels Principis 

http://www.ub.edu/feinaub
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9. Creu Roja Joventut: Projecte Franja - Educació per a la Salut adreçades a infància i joves - Atenció a 
Infància Hospitalitzada - CMS (Centre de Mediació Social)  - Promoció de l’èxit escolar 
 
10. Unitat de Voluntariat Adult: Projecte “La Rosa Solidaria” - Campanya de Nadal 
 

Oportunitats laborals:  http://web.creuroja.org/borsadetreball/  

 

 

FET - Finançament ètic i solidari 

     

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:   

FETS és una associació conformada per 35 entitats del tercer sector que des de l’any 1999 promou les 
finances ètiques i solidaries a Catalunya. 

Les principals activitats de FETS són la sensibilització (participació a fires, campanyes d'incidència, 
etc.), la formació, l'anàlisi del sector financer ètic i l’impuls i la creació d’eines com el Baròmetre de 
les Finances Ètiques i el Segell d’assegurances ètiques ETHSI 

+ info: www.fets.org i www.bancaetica.org  

 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  

Podem oferir una plaça de pràctiques a estudiants d’Economia i Empresa amb interès i motivació per 
les finances ètiques i l’economia social i solidària. 

 

 

 

Fidem, Fundació Internacional de la Dona Emprenedora 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS: 

Som una fundació d’emprenedores, empresàries i directives que defensem la igualtat efectiva i 
potenciem el creixement personal i professional per la visibilitat de les dones i la seva influència en la 
societat. 

En quan al nostre programa d’emprenedoria per homes i dones ajudem a emprendre en tres eixos: 

1. Suport tècnic en l’elaboració del pla d’empresa i el pla econòmic-financer i activitats 
formatives. 

2. Intermediació financera en la gestió de microcrèdits per a nous projectes empresarials fins a 
25.000 €. 

3. Xarxa de mentores empresàries  que donen suport i acompanyament individualitzat 
compartint experiències sectorials i/o d'àrees funcionals de l’empresa (acord firmat de 18 
mesos) 

També acompanyem dones i homes a reincorporar-se al món laboral. 

http://web.creuroja.org/borsadetreball/
http://www.fets.org/
http://www.bancaetica.org/
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OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 

En l’actualitat no disposem de places per pràctiques i com voluntariat disposem de places de mentores 
que vulguin acompanyar projectes empresarials que inicien. 

 

 

 
Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de 
Catalunya 

 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALOR: 
Organització de Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 

 
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 
Actualment pràctiques al departament d’Administració. 

A la prèvia del festival i durant el Festival, que se celebra a principis d’octubre, pràctiques als següents 
departaments: Comunicació i Premsa, RRPP-Protocol, Publicacions i Ticketing. 

Durada segons el departament, aproximadament de juliol a mitjans d’octubre, o de setembre a 
mitjans d’octubre. 

Voluntariat durant la celebració del Festival a principis d’octubre. 

 

 

 

Ship2B 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALOR 
Programes de formació i acompanyament a emprenedors i empreses socials. 
Inversió i finançament en empreses socials 

 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 
Recolzament als programes d’emprenedoria social 
Recolzament al departament d'Administració i organització d’esdeveniments 
Recolzament a l'àrea d’inversió i finançament 
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    4.2 Projectes al Coworking  (Projectes desenvolupats en l’Espai de Coworking de la UB) 
 

 

 

Drinkandfun 

 

Drinkandfun es una plataforma d'economia col·laborativa que connecta als 
universitaris que volen conèixer gent nova, o no tenen plans per fer, amb aquells 
universitaris que estan disposats a compartir els seus “ copeos” a les seves cases a 
canvi d’una remuneració.  

“Drink and fun es el Airbnb dels bars” 

 

 

El libro del Escritor 

El Libro del Escritor és la primera xarxa social literària gamificada del mercat. 

L’objectiu és centralitzar en un mateix lloc a escriptors, lectors, editorials i llibreries per el seu benefici 
mutu. 

El nostre model de gamificació motivarà a l’usuari a continuar el seu aprenentatge literari amb els 
nostres cursos online. A més, oferim als escriptors la primera eina d'escriptura multi plataforma amb 
la qual podran treballar des de qualsevol lloc. Per als lectors, volem ser el seu referent per a trobar la 
seva pròxima lectura i que es transformin en lectors actius, redactant ressenyes i donant feedback als 
escriptors. 

Llegeix, escriu i puja de nivell! 

 

 

EtsTalent 

 

Consultoria en desenvolupament del talent especialitzada en 
l’emprenedoria, la reinvenció professional i la gestió del canvi a les organitzacions. 

El nostre objectiu es fer tangible el talent de les persones i promoure le seva autonomia en el maneig 
de tot els seu potencial per assolir els seus objectius. 

Dissenyem i desenvolupament programes dins d’aquests àmbits: 

1. Consultoria i formació: 

 Programes propis: Reinventa’t i emprèn 

 Programes a mida: Dissenyem i desenvolupem intervencions a mida que permeten fer 
tangible el talent de les persones i les organitzacions, i alinear-ho amb la visió, l’estratègia i 
els  valors. 
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2. Càpsules formatives i xerrades: 

Oferim els nostres serveis en petit format. Disposem d’un catàleg de càpsules i xerrades i també 
les dissenyem a mida de les teves necessitats. 

 Reinventar-se professionalment 

 Intel·ligència Emocional i gestió de l’entusiasme 

 Les 4 dimensions de l'actitud emprenedora 

 Reinventar les organitzacions 
3. Acompanyament: els nostres serveis de manera individualitzada i adaptada en el moment en 

que et trobes, ja vulguis reorientar la teva carrera professional, emprendre o consolidar la 
teva empresa. 

4. Esdeveniments: disseny i organització d’espais per promoure la creativitat i el networking. 

 

 

Tenkai 

A TENKAI impulsem projectes tecnològics i innovadors des de la idea a la posada en marxa del negoci, 
assessorant i mentoritzant tot el procés a través de formació, mentorització experta i experimentada. 

La formació, així com tot el procés es 100% experiencial en base a una idea o projecte que es desitgi 
convertir en un negoci factible, viable i escalable. 

Assessorem en la creació de Productes Mínims Viables d’alta fidelitat. 

Cerca i aplicació de mètriques que demostrin escalabilitat, recurrència i temps mig de permanència 
de clients. 

Analitzem necessitats econòmiques financeres, assessorant i acompanyant a la cerca de la Font de 
Capital més idònia. 

Posem en contacte amb Business Angels i Venture Capital, així com altres Fonts de finançament Públic 
i Privat. 

 

WikoOc 

Wikooc es una consulta dietètica per universitaris que no només fa consultes sinó que també realitza 
servei de menjar i promou hàbits saludables entre els alumnes mitjançant xerrades i tallers que els hi 
sigui d’interès relacionats amb l’alimentació. 

Durant el Fòrum: 

 Explicarem el projecte als alumnes i, si algun està interessat pot formar part de l’equip. 

 Es farà sorteig d’una polsera biomètrica. 

 Qui la guanyi també tindrà una consulta gratuïta. 

L’activitat principal es apropar-nos als alumnes i donar visibilitat al projecte. 
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    4.3 StartUps 
 

9inesports 

Som una xarxa social Esportiva. Empresa tecnològica de desenvolupament 
de solucions tecnològiques per a Clubs, Marques, Atletes, etc... 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 

Disseny gràfic: Disseny de contingut exclusiu per a campanyes en xarxes socials. Disseny de interfaces 
de contingut par el desenvolupament d’aplicacions mòbils en entorns iOS i Android. Elaboració de 
contingut exclusiu per a la gestió de campanyes de màrqueting ofline. 

Màrqueting Digital: Empresa dedicada a la informació d’esports a la xarxa busca un/a alumne/a per: 

 Dissenyar estratègies de publicacions en diferents canals de social media  - Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram, Pinterest, Google+ - per el sector de l’esport. 

 Implantar estratègies de creixement en diferents canals de social media. 

 Desenvolupar Bases de dades per potencials clients, sponsors, partners. 

 Desenvolupar estratègies per la implementació d’un pla de gestió de clients, partners, i 
sponsors. 

 Creació de bases de dades i continguts digitals. 

Sales/Vendes: Vendes de patrocinis i d’espais de publicitat, preparació de propostes de col·laboració 
amb partners i informes mensuals d'anàlisi de creixement. 

 

 

Sharing Academy 

Sharing Academy neix amb la voluntat de millorar els resultats acadèmics dels estudiants universitaris 
a través d’un ensenyament adaptat a cada alumne i la cooperació entre estudiants de diferents cursos. 

Els alumnes que han superat amb èxit una assignatura ofereixen classes particulars a companys que 
encara l’han de superar. Els estudiants que exerceixen de professors particulars coneixen bé la matèria 
i suposen una garantia que les classes s'enfoquen a aquella classe en concret. 

 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 

Programa d’ambaixadors universitaris: 

Sharing Academy és la web de classes particulars entre estudiants de la teva universitat fonamentada 
en l’economia col.laborativa. Busquem alumnes que estiguin estudiant a partir de segon curs, que 
tinguin actitud proactiva i amb do de gents, per ser Ambaixadors de Sharing Academy a la teva uni. 

Si ets seleccionat passaràs  a formar part del nostre equip i podràs aportar el teu coneixement i idees 
en tots els aspectes que afectin la teva universitat. 

Amb nosaltres aprendràs: 

A administrar una comunitat d’estudiants 
A aplicar tècniques de màrqueting tradicional i màrqueting de “guerrilla” 
A decidir i analitzar les mètriques i objectius de cada campanya 
A participar en la creació d’estratègies per augmentar la comunitat de Sharing Academy a la teva uni 
Com funciona una start-up des de dins 
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Tasques: 

Realitzar un pla d’actuació i de màrqueting, és a dir, decidir que vols fer i quan ho vols fer!  
Fer difusió de Sharing Academy pel Campus, a classe, ales xarxes socials i on tu vulguis! 
Administrar i repartir material promocional i marxandatge 
Organitzar esdeveniments dins del campus 
Ajudar a la presa de decisions de l’start-up. Pots ajudar a decidir el futur de l’empresa 
 

Requisits: 

Tenir bones idees 
Ser creatiu 
Tenir empenta i ganes de marcar la diferència 
Voler formar part de l’start-up d’educació que ho està “petant” a les universitats! 
En resum, et divertiràs mentre aprens! 

 

 

Snowfest (Ski Time) / Fuera.es 

 

Snowfest: Esquiada Universitària Espot Esquí / venda de material d'esquí alpí. 

Fuera.es: Packets de viatges a la neu a Andorra i Pirineus Catalans 

 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 
Preparació de campanya de màrqueting, gestió de personal durant esdeveniments i animació en fires. 
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    4.4 Unitats UB 
 

 

BIE-UB 

Activitats que realitzem:  

El Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) és una iniciativa de la Universitat de Barcelona i la Fundació 
Bosch i Gimpera que coordina totes les unitats que promouen la cultura emprenedora en la comunitat 
universitària.   

Què oferim?   

Si tens una idea emprenedora, al Barcelona Institut d’Emprenedoria hi pots trobar:  
- Jornades de networking amb persones emprenedores  
- Programes de formació  
- Acompanyament de projectes (mentors i tutors)  
- Oportunitats de finançament  
- Premi anual EmprènUB  
- Espais de coworking Web: www.ub.edu/emprenedoria 
 

 

 

Fundació Món-3 

Objectius: 

La Fundació Món-3 centra les seves bases d’actuació i els seus principis fonamentals en la 
transferència de recursos econòmics i tecnològics a les organitzacions del Sud, el l’apoderament de 
les seves poblacions i en l’establiment d’un partenariat horitzontal corresponsable, per donar suport 
a la posada en marxa de processos de desenvolupament autocentrats, sostenibles ecològicament i 
que promoguin la justícia social. Simultàniament, i d’acord amb el seu caràcter marcadament 
universitari, Mon-3 du a terme accions de formació a tots els nivells, sensibilització de la població del 
Nord i denúncia  de les situacions d'injustícia que es viuen en el Sud. 

Activitats que realitzem: 

Màster Globalització, desenvolupament i Cooperació (Facultat Economia i Empresa UB) 
Màster desenvolupament rural i cooperació (Universitat de Saint Louis, Senegal) 
Monogràfics amb reconeixement de crèdits ECTS, sobre temes molt diversos: sobirania alimentària, 
microcrèdits, conflictes al món, banca ètica, teatre de l’oprimit, Magrib, pobles indígenes, etc. 

Projectes de cooperació: 

Contribució al desenvolupament del potencial agrícola i valoració de terres cultivables a la regió de 
Saint Louis (Senegal). Millora de la qualitat de la producció agrícola a través del suport a l’estació 
hortícola de Rindiao i a les cooperatives de la ribera del riu Senegal (Mauritània) 
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Fundació Solidaritat UB 

Activitats que realitzem: 

La Fundació Solidaritat UB es va crear l’any 1996, per iniciativa de la Fundació Món-3 i de la 

Universitat de Barcelona, amb l’objectiu d’aplicar la política de cooperació universitària al 
desenvolupament, i així promoure els drets humans i l’acció social des de la Universitat, en el marc de 
les accions de responsabilitat que té envers la societat. 

 

 

Observatori de l'estudiant 

Activitats que realitzem: 

Fer estudis periòdics i sistemàtics sobre les condicions de vida i d’estudis, participació i perfils dels 
estudiants de la Universitat de Barcelona, per tal de conèixer les seves  necessitats i suggeriments i a 
partir d’aquestes polítiques universitàries. 
Comptar amb la participació activa dels estudiants i dels especialistes de la pròpia universitat, així 
com d’altres personalitats de reconegut prestigi en aquesta àrea. 
Recollir els estudis ja realitzats com els que s'iniciïn a partir d’ara. Aquests estudis han de ser elaborats 
amb autonomia i independència de forma que s’asseguri les dades obtingudes i les conclusions que 
s’obtinguin. 
Vetllar per a mantenir actualitzada tota la informació rellevant que es generi al voltant d’aquest 
tema de la Universitat de Barcelona i del sistema universitari català, espanyol i europeu. 
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 
Estudiants de grau: 

 ECTS per activitats de participació          

 Pràctiques externes 

 SET 

 TFG 
 
Estudiants de Màster: 

 Pràctiques externes  

 TFM 
 
 
 

SAE-UB 

El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) es crea amb l'objectiu de generar un 
espai especialitzat per atendre d'una manera personalitzada el futur alumnat, estudiants, estudiants 
amb necessitats educatives especials, temporals i interculturals per facilitar-los la  informació, 
l'orientació, l'assessorament, el suport i l'ajut necessaris durant tot el període d'aprenentatge i procés 
d'inserció professional, així com per aconseguir que tots els estudiants puguin conèixer les 
orientacions generals de la política universitària de la UB. 

Durant tot el matí els tècnics del SAE van està assessorant als alumnes de la Facultat sobre el seu 
Currículum. 
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5.  Imatges 
 

￼  

 
 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusions i millores a fer 
 

La participació va ser alta entre tots els agents participants de la facultat, en primer lloc la participació 

dels estudiants, professor interessats en economia social i emprenedoria i sobretots les entitats 

col·laboradores.  

Volem ressaltar la participació de les principals startups i que cal remarcar que  Snowfest es producte 

d’un projecte que va néixer amb la incorporació de l’Espai de Coworking amb el nom de SkiTime. 

Com a propostes de millora:  

 fer arribar al estudiants la informació del Fòrum Social a través de les xarxes i webs (Carreres 

Professionals, Facultat etc.),  

 Involucrar mes als professors, coordinadors i caps d’estudi perquè amb la seva col·laboració 

podem millorar la difusió i l'assistència.  

 Fer arribar als alumnes la informació que ens envien les entitats participants perquè el dia del 

Fòrum estiguin ben informats de les activitats i àmbits d’aquestes.  

 Donar més difusió d’aquest tipus d’entitats als estudiants. 


