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1. Introducció
El Fòrum d’Economia Social i Emprenedora es una fira que dona cabuda a les organitzacions
relacionades amb l’economia social i l’emprenedoria, i permet l’exposició directa d’aquestes
organitzacions als estudiants en un ambient distes i informal. Es tracta d’un esdeveniment important
per a la Facultat, que aplega entitats del tercer sector, d’economia social i món cooperatiu amb
l’objectiu de mostrar als nostres estudiants uns sectors que, a més de contribuir socialment, són vies
potencials d’inserció laboral.
En general 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 grau encara no poden accedir a les pràctiques professionals però poden millorar el seu
CV a través de voluntariat. Per tercer 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 va
participar alguna Startup i les unitats de la UB de caire social o d’emprenedoria que participen cada
any.
A més en aquesta edició vàrem incorporar activitats paral·leles a la celebració del Fòrum el Col·loqui
sobre Economia Social a la Sala d’Actes (690) amb la participació de Fets (pràctiques a cooperatives),
Nexes (Servei de Voluntariat Europeu), Crec-Sinèrgics (emprenedoria i voluntariat) i Mescladís
(iniciativa d’economia solidaria). Posteriorment es va portar a terme el lliurament del premi al millor
TFG de contingut social per part dels representants de Càritas Diocesana de Barcelona. Per finalitzar
es va fer la Jornada sobre l’aprenentatge servei com a fórmula per créixer en la responsabilitat social
de la Facultat d’Economia i Empresa a la Sala de Juntes (696). Van participar: Josep M. Puig, l’Anna
Escofet, l’Antonio Madrid i la Mariona Graell.
L’oficina de Carreres Professionals s’encarrega de l’organització d’aquest esdeveniment sota la
Direcció de la Dra. Nuria Rodríguez Ávila, Vicedegana de Relacions externes, compromís social i
estudiants.
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2. La programació del Fòrum
A finals del curs anterior a la celebració del Fòrum confeccionem un llistat de contactes de les entitats
i organitzacions que han participat en edicions anteriors o han mostrat interès a participar-hi. Enviem
un e-mail convidant-los i per que vagin reservant la data. Posteriorment, a principis de curs, enviem
un recordatori. Un cop ja tenim les entitats confirmades els hi fem arribar una plantilla per demanarlos la informació que necessitem per poder confeccionar els cartells i missatges de difusió del
esdeveniment. Finalment enviem el programa provisional a tots els participants.
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3. Comunicació
Amb les dades obtingudes confeccionem també les plantilles per informar als alumnes durant els dies
previs al Fòrum en un panell informatiu. Així mateix pengem la noticia al campus virtual de Carreres
Professionals amb la informació al nostre butlletí setmanal i elaborem un cartell, una pancarta i una
imatge per les pantalles. Paral·lelament, informen als caps d’estudis, professors i coordinadors de
l’esdeveniment.
Noticia al butlletí

VII FÒRUM SOCIAL I EMPRENEDOR
Dijous 23 de novembre de 10:00h a 15:00h – Passadís Central de la Facultat (Edifici 690)
Vols fer voluntariat? O trobar pràctiques en una organització?
Coneix l’impacte que poden tenir diferents organitzacions d’economia social!

Us animem a participar al VII Fòrum Social i Emprenedor que tindrà lloc 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! Viure
i experimentar l’espai, que es traslladarà al Fòrum.

A les 12h, es farà un Col·loqui d’Economia Social amb Fets (pràctiques a cooperatives), Nexes (Servei
de Voluntariat Europeu), Crec-Sinèrgics (emprenedoria i voluntariat).

Aquesta edició comptarà entre d’altres amb la participació de: AFEV (Voluntariat Social
Universitari), Oiko Crèdit, Càritas, FETS finançaent étic i solidari, Labcoop, Fundació Món-3, Fundació
Solidaritat UB, BIE, SAE, DiHola, Liter Up, A-liens, Experientia, Fundació Aroa, Nexes, Creu
Roja, Wesser, The07gift, Cowocat, AEGEE, Sharing Academy, Observatori de l’Estudiant, Mescladís,
UNIRAID, Crec Coworking /Sinergics
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Pancarta Fòrum 2017

Cartell Fòrum 2017

Cartell pantalles Fòrum 2017

Panell informatiu participants
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Agenda de la Facultat
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4. Catàleg: Fòrum Social i Emprenedor 2017
4.1 Entitats Socials

AEGEE-Barcelona

RESUM DE MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:
AEGEE (Associació dels Estats Generals dels Estudiants d’Europa) és una organització juvenil present
a tota Europa, que té com a missió promoure entre el joves els ideals del nostre continent.
Contribueix a difondre valors com la participació juvenil, l'intercanvi cultural, la integració europea,
els drets humans i moltes coses més.
Tot això ho fem realitzant esdeveniments d'intercanvi cultural amb estudiants d'altres indrets,
conferències temàtiques i altres activitats.
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:
Qualsevol estudiant es pot unir a la nostra associació per a formar part de forma voluntària de totes
les activitats i esdeveniments que realitzem durant tot l'any.

AFEV (Voluntariat Social Universitari)
RESUM DE MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:
L'AFEV és una entitat de voluntariat social universitari que treballa per pal·liar la desigualtat
d'oportunitats socioeducatives d'infants i adolescents en situació vulnerable. Ho fem mitjançant la
nostra eina principal, el projecte enTàndem, de mentoria entre voluntariat universitari (mentors
d'entre 18 i 30 anys de qualsevol àmbit) i nanos seleccionats per serveis socials i educatius dels
diferents territoris on treballem, a la província de Barcelona. Els voluntaris son degudament formats i
se'ls dona un seguiment, recursos i avaluació per poder exercir de mentors de forma segura i eficient.
El nostre projecte té un impacte positiu tant en els infants i adolescents com les seves famílies, i el
voluntariat també adquireix competències que els son d’utilitat per la seva vida professional,
acadèmica i personal. Enguany l'AFEV Catalunya, que és d'origen francès, compleix 10 anys i
actualment estem implantats a Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Barberà del Vallès.
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:
"Mentoria sòcio-educativa dins el projecte enTàndem, fent acompanyaments individualitzats a infants
i adolescents durant una tarda a la setmana (2 hores fixes) durant tot el curs, fins el mes de juny. La
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persona voluntària s'ha de comprometre a fer una formació inicial obligatòria que dura 10 hores i es
certificada pel Pla nacional de Voluntariat. Després, fem reunions de seguiment trimestrals amb els
agents educatius dels menors per coordinar i orientar l'acció dels mentors. Al final del cicle, realitzem
avaluacions per analitzar l'impacte que té el projecte segons tots els actors.
També teixim una forta xarxa de voluntaris i voluntàries (son uns 125 anuals) i per això organitzem
activitats de trobada, intercanvi, coneixement i lúdiques, de manera que els nostres mentors també
poden trobar-se amb altres persones del mateix grup d'edat i interessos en el que considerem una
gran família de joves compromesos i solidaris. "

Associació Nexes Interculturals de Joves per Europa
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:
VISIÓ
Nexes és un projecte social i polític que neix amb l'objectiu de treballar a la comunitat local i al món
perquè els i les joves puguin ser els actors d'una transformació social sostenible.
MISSIÓ
Nexes treballa amb la comunitat local i amb altres països del món per afavorir l'aprenentatge
intercultural, la participació activa dels i les joves i una transformació social sostenible que veu en la
diversitat un recurs enriquidor.
PRINCIPIS EDUCATIUS I ACCIÓ
Nexes desenvolupa diversos projectes basats en els recursos de l'educació no formal. Es proposen
principalment activitats de dinamització intercultural i projectes de mobilitat juvenil, buscant així la
trobada entre joves de diferents realitats socials, culturals i econòmiques per tal d'educar joves i líders
juvenils en la riquesa de la diferència. Aquestes activitats i projectes ofereixen, tant a grups com a
persones, l'oportunitat de conèixer, créixer i aprendre d' altres cultures, formar-se personalment i/o
professionalment, iniciar relacions a nivell local i internacional i, al mateix temps, ser més conscients
de temes com la pròpia identitat, la participació activa dins de la comunitat, els drets humans i la
sensibilització a la cultura de pau i a la no-violència.
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:
Oferim pràctiques

Càritas Diocesana de Barcelona
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:
Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica.
La nostra missió és “acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat
perquè siguin protagonistes del seu propi alliberament, des del compromís de la comunitat cristiana.
Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia social”.
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OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:
Oferim voluntariat.

Cowocat
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:
Cowocat és una associació sense ànim de lucre que neix amb la voluntat de representar el concepte
coworking entre els diferents espais i formats que existeixen a Catalunya.
Concebuda com una comunitat de comunitats, un networking-lab, obert a noves experiències i
formes de descobrir oportunitats i coneixement compartit.
Es una manera diferent de veure el concepte coworking on amb les bases de la col·laboració, la
comunitat estimuli i ofereixi coneixement, talent, innovació i capacitat de risc.
-

Explicar i difondre la filosofia i concepte Coworking.
Promoure el seu creixement dins el territori de Catalunya i trobar les col·laboracions i sinèrgies
en la resta de territoris nacionals i internacionals.
Defensar els interessos de la comunitat coworking creada en aquesta associació.
Prestar i posar en servei i al servei de la comunitat coworking tots els serveis inherents al
concepte.
Incloure a tots els actors i figures que configurin el concepte coworking, fent de la comunitat
una suma de coneixement.
Ser l’interlocutor necessari amb les administracions per poder treure les màximes sinèrgies i
col·laboracions operatives per ser agents d’activitat econòmica.
Introduir el model en universitats, escoles i empreses com un nou format de treball.
Donar un model diferent amb creativitat, talent, multi-culturalitat, crossinnovation, networking inter-generacional, intercanvi de coneixement, tots ells, ingredients
de les comunitats de coworkers i que donen diversitat a cada espai.

Creu Roja de Barcelona

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:
Creu Roja treballa per donar respostes integrals a persones en situació de vulnerabilitat des d'una
perspectiva de desenvolupament humà i comunitari reforçant les seves capacitats individuals en el
seu context social.

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:
Voluntariat:
- Acompanyaments a persones grans
- Acompanyaments a persones amb diversitat funcional
- Atenció a infància hospitalitzada (ludoteques)
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- Agents de distribució de "kits" que garanteixen la cobertura de les necessitats bàsiques
d’alimentació, higiene personal i de la llar, així com d’adquisició de productes sanitaris de famílies en
situació d'extrema vulnerabilitat
- Monitor d'acompanyament i lleure educatiu

FETS - Finançament ètic i solidari

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:
FETS-Finançament Ètic i Solidari és una associació de segon nivell que agrupa entitats catalanes del
Tercer Sector i l’Economia Social i Solidària, promou el finançament ètic i solidari al nostre país.
Treballem per visibilitzar que la banca ètica va més enllà d’una idea o d’un etern projecte i que és
quelcom tangible i real. El nostre objectiu és la transformació social en positiu buscant realitats més
justes, sostenibles i més humanes, a partir de donar a conèixer i fer créixer el projecte de les finances
ètiques i solidàries.

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:
Des de FETS s'ofereixen possibilitats tant de voluntariat com ofertes de pràctiques universitàries. Tot
i que en aquest moment no es pot oferir un lloc de pràctiques, més endavant si que es té previst i per
aquest motiu, el Fòrum Social suposa una oportunitat per explicar als estudiants el tipus de ofertes de
pràctiques i voluntariat que oferim a diferents moments de l'any. Aquestes ofertes estaran orientades
a temes de sensibilització, projectes socials, comunicació, etc.

Fundació Aroa

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:
La Fundació Aroa som una entitat sense ànim de lucre, de voluntariat i activisme professional, fundada
l’any 2003 per un grup de professionals de la salut, l’educació i l’atenció social, amb sensibilitat per la
creixent presència dels trastorns psicosocials en l’exercici diari de la seva professió. El nostre àmbit
d’actuació, s’emmarca en la prevenció i l’atenció dels trastorns psicosocials, vinculats a les situacions
d’adversitat o canvi a la vida, des d'una perspectiva holística que integra el models d'intervenció
convencionals i alternatius de la salut, l'educació i l'acció social, que assegurin l'atenció en totes les
dimensions de la persona (física, mental, emocional i social), especialment en els moments de
vulnerabilitat i des del reconeixement d’aquestes com a protagonistes del seu propi procés de
transformació i millora. L’acció comunitària, la participació, la cooperació i el treball en xarxa són els
fonament d'on parteixen tots els projectes de l'entitat, amb la intenció de construir conjuntament,
ciutadania, entitats socials i administració pública, nous models de desenvolupament i relació
personal, professional i social que assegurin el l’apoderament de les persones i la justícia social. Les
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línies d’acció prioritària són: Salut Comunitària, Dones, Infància i Adolescència i Gent Gran, que
emmarquen els 15 projectes que impulsem actualment
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:
Pràctiques:
a. Estudiants de sociologia i estadística podran desenvolupar itineraris de PRÀCTIQUES personalitzats
i tutoritzats que integrin una o varies de les següents línies d’acció, en funció del seu perfil
competencial i motivacional:
- Processos d’avaluació de polítiques socials relatives als àmbits d’actuació de l’entitat (dona, gent
gran, participació comunitària, salut, infància i joventut, igualtat...) i, en funció d’aquestes, avaluació
específica dels projectes d’intervenció social i comunitària que la Fundació Aroa desenvolupa a nivell
local, comunitari i europeu.
- Avaluació de l’estratègia de visibilització i difusió de les accions de l’entitat i millora del Pla de
Comunicació enfocada a l’enfortiment i eficiència de la seva presència als àmbits social i institucional.
- Optimització de l’organització del treball de l’entitat amb atenció a la gestió dels processos interns
des de la interdisciplinarietat i la planificació estratègica de la definició i el desenvolupament dels
projectes que porta a terme.
- Investigació social aplicada als projectes que realitza l’entitat, anàlisi de dades amb tractament
estadístic, avaluació d’indicadors poblacionals i detecció de necessitats per a la justificació dels
mateixos, i avaluació de resultats i difusió.
- Recerca aplicada als projectes desenvolupats per l’entitat, orientada a la revisió de la seva
sostenibilitat, el disseny de l’ampliació de la seva acció, i reformulació.
- Implementació de les perspectives de gènere i interculturalitat als projectes.
b. Estudiants de sociologia o administració i direcció d’empreses o estadística podran desenvolupar
un voluntariat a l’àrea de comunicació de l’entitat desenvolupant les següents tasques:
- Col·laboració en la revisió i millora de l’estratègia de màrqueting i difusió de l’entitat.
- Suport a l’avaluació dels projectes a partir de l’anàlisi estadístic dels seus indicadors i definició de la
difusió dels resultats.
c. Estudiants dels diferents graus d’Economia i Empresa podran desenvolupar un VOLUNTARIAT al
programa de Salut Comunitària desenvolupant les següents tasques:
- Acompanyament a les persones usuàries de les activitats del programa de Salut Comunitària amb
perspectiva igualitària i d’apoderament de les persones.
- Suport a les professionals referents en el desenvolupament de les activitats del programa.
Voluntariat:
Disposem d’un Pla de Voluntariat que garanteix la satisfacció dels drets que estableix la llei 25/2015
del 30 de juliol del voluntariat i de foment de l'associacionisme. Les persones voluntàries compten
amb un/a professional referent del projecte en el qual col·laboren i reben formació per tal de conèixer
la missió i l’ordre del funcionament intern de l’entitat, així com rebre la capacitació en la metodologia
d’atenció holística i integral centrada en la persona que es desenvolupa.
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Labcoop

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:

Labcoop és una cooperativa de segon grau i sense ànim de lucre dedicada a impulsar
projectes d’emprenedoria social cooperativa, és a dir, projectes que volen transformar la
realitat social, econòmica, política, cultural i ambiental.
Al Labcoop acollim, formem i acompanyem projectes innovadors que tenen l’objectiu de
resoldre necessitats de treball, consum, finançament, habitatge, etc., i que es gestionen de
manera col·lectiva i democràtica.

Mescladís, iniciativa d'economia solidaria
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALOR
Mescladís es una entitat sense finalitat de lucre, que te la voluntat i determinació de contribuir a un
horitzó de cohesió social a Barcelona, per una convivència enriquidora entre cultures, con drets i
oportunitats garantides per a tots i totes.
Mescladís es un projecte sostenible econòmicament fonamentalment gracies les vostres aportacions.
L’Espai Mescladís junt a altres activitats econòmiques (càtering, tallers) proporcionen un 90% del
nostre pressupost. La resta son aportacions a través de subvencions de la Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, entre d’altres.
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:
Oferim voluntariat

Oikocredit Catalunya
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:
Oikocredit Catalunya es dedica a promoure les Finances Ètiques i el treball de la
cooperativa Oikocredit Internacional al nostre país. Oikocredit és una cooperativa de Finances
Ètiques no bancària amb seu a Holanda especialitzada a finançar projectes empresarials amb impacte
social i ambiental positiu a països en vies de desenvolupament.

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:
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Actualment només tenim ofertes de voluntariat en l'àmbit de la comunicació. Però en altres moments
és possible que obrim també ofertes de pràctiques, tot i que generalment solen estar enfocades
només en l'àmbit de la comunicació (perfils de periodisme, publicitat i relacions públiques, etc.).

Sinèrgics, Coworking de Retorn Social
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:
Sinèrgics , ideat pel Crec Coworking i propietat del Districte de Sant Andreu, és el primer Coworking
de Retorn Social que es coneix. Aquest projecte integra per un cantó un espai de Coworking on
professionals de diferents sectors comparteixen espai, recursos, formacions, etc. per fer créixer els
seus projectes, al mateix temps que col·laboren amb projectes del barri i de l'entorn. És l'espai ideal
perquè emprenedors o estudiants amb projectes, puguin fer-los créixer en un ambient professional
donant-se a conèixer al ciutadà directament i agafant experiència invertint el seu talent i no recursos
econòmics.
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:
El que ens agradaria és oferir l'espai de Coworking a aquells estudiants o grups que tenen projectes a
desenvolupar participant d'una comunitat professional.

The07gift
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:

The07gift és una xarxa d'ONG que vincula mercat i donació a través de la societat civil. El
nostre objectiu és destinar el 0,7% de la despesa a projectes de cooperació internacional. La
nostra organització treballa actualment en l'àmbit de l’educació i foment de l'activitat
econòmica a l'Àfrica.
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:

Project Manager Junior del Projecte The07gift a qualsevol de las ONG col·laboradores.
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WESSER & PARTNER
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:
La nostra empresa treballa a la captació de socis per distintes entitats com són Creu Roja, L'Associació
Espanyola Contra el Càncer, Fundació Josep Carreres contra la Leucèmia, WWF , Alianza por la
Solidaridad o Fundación Española del Corazón.
Fa 15 anys que treballem a Barcelona i molt més a la resta d'Europa.
La nostra idea és poder estar en aquest fòrum perquè estem fent una captació local per donar treball
sobretot al perfil universitari, ja que la nostra oferta és de mitja jornada i amb l'adaptació horària pels
estudis o per l'època d'exàmens.

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:
El que oferim és una oferta de treball indefinida d'incorporació immediata, amb 22 hores a la setmana
amb un sou mínim i incentius pels socis fets.

4.2 Projectes al Coworking
A-LIENS

Descripció del projecte:
A-LIENS és una marca de roba urbana que treballa amb materials intel·ligents cromàtics. Tant la seva
producció com el disseny es realitzen a Barcelona. La seva base és digital, s’enfoca a un públic jove
amb el que connecta mitjançant les xarxes socials i ven els seus productes a través d’un e-commerce.
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DiHola
Descripció del projecte:
DiHola es una app que et permet compartir el teu numero de telèfon, e-mail i les teves diferents xarxes
socials la manera mes fàcil i rapida que existeix. DiHola segueix dues línies principals, una basada en
un model P2P i una fixada en model de negoci P2B.
La primera es basa en l’intercanvi d’informació digital entre persones mitjançant una app gratuïta
disponible a Apple Store i Google Play.
La segona línia, en canvi, te la funció de facilitar l’intercanvi d’informació digital entre negocis i
persones.

Experientia
Descripció del projecte:
Experientia implementa a Espanya una metodologia d’intervenció psicoterapèutica: la Teràpia a taves
de l’aventura. Incorporem activitat d’aventura i experiències a la natura dins del procés de tractament
per millorar la salut mental de les persones i la seva qualitat de vida.
A mes, dissenyem programes terapèutics a mida per entitats del camp de la salut i de la intervenció
social que treballen amb col·lectius com adolescents o joves adults amb problemes de conducta,
addiccions, depressió, ansietat, etc.
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Uniraid
Descripció del projecte:
Uniraid es una gran aventura humana i solidaria per estudiants amb esperit emprenedor d’entre 18 i
28 anys. Es tracta d’un itinerari de 9 dies pel desert del Marroc en turismes de més de 20 anys, que es
porta a terme anualment durant el mes de febrer.
Uniraid no es un ralli ni una carrera de velocitat, Uniraid es un viatge-aventura en el que els
participants han de completar 7 etapes navegant amb un roadboock, i sortejant tot tipus d’obstacles,
desafiament i proves, amb l’objectiu de creuar el Marroc de nord a sud i lliurar 30 kg de material
solidari a les aldees del desert.

Vosare
Descripció del projecte:
Vosare es un projecte de moda jove, especialitzada en la venda de rellotges. Es tracta de dos rellotges,
un de clàssic amb el logo i l’altre amb el disseny del Skyline de Barcelona des de les tres fins a les nou
formant un semicercle.
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4.3 StartUps

Sharing Academy
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:
"Sharing Academy és la plataforma de classes particulars preferida dels universitaris. És la millor
forma de guanyar uns diners extra, donant classes de les assignatures que dominis dins el teu grau i
universitat.
Recentment hem ampliat a ESO i Batxillerat, per la qual cosa, estudiants de qualsevol universitat
poden ensenyar a nens i nenes de secundària."

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:
Oferim pràctiques i voluntariat
Busquem estudiants que vulguin portar a terme pràctiques de màrqueting, programació i gestió de
comunitats.

Workkola
RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:
Volem canviar la forma en la que el talent accedeix al treball, i el treball accedeix al talent.
Som una startup internacional fundada per un jove equip malagueny amb seu a EUA i Espanya i
l'objectiu és reduir la bretxa que existeix entre l'educació superior i el mercat laboral. Potenciant
una relació més democràtica realista i eficaç entre les dues parts i atacant el recruitment i talent
branding a través del experiential learning i el project-based learning.
Workkola és una eina en línia per trobar, atreure testejar i captar talent júnior per als nous
models d'empreses alhora que per als estudiants és una plataforma que els permet diferenciarse treballar la seva marca professional (talent brand) i potenciar la seva ocupabilitat a través de
la participació en miniprojectes reals online mà a mà amb les empreses tecnològiques més top i
accedir a oportunitats laborals.
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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.
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

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:
L’Observatori de l’Estudiant és una eina de la Universitat de Barcelona que neix de la voluntat
d’analitzar les sensibilitats de l'estudiant i d’informar els òrgans de govern de la Universitat perquè
dissenyin polítiques universitàries.
La finalitat de l'Observatori de l'Estudiant és articular un nou model de participació d'estudiants per al
debat, la discussió, la reflexió i l'elaboració d'estudis en un espai d'aprenentatge no formal, per tal de
dissenyar i millorar les polítiques universitàries que afecten als estudiants de manera informada i
motivada, facilitant la dimensió social, la inclusió, l’excel·lència i l’equitat participativa.
- Què fem?
Recopilar estudis i informes elaborats per la UB i pels sistemes universitaris català, espanyol i europeu.
Elaborar estudis i informes d’acord amb les propostes i les necessitats plantejades.
Difondre bones pràctiques relacionades amb els àmbits d’actuació de l’Observatori.
Organitzar activitats per difondre i projectar els resultats.
- Com ho fem?
Els estudiants de grau són el motor de les idees de l’Observatori.
Els estudiants de màster i de doctorat participen com a suport tècnic als estudis de l’Observatori.
Els experts col·laboren a través d’un consell assessor i un comitè tècnic.
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:
Estudiants de Grau: Reconeixement fins a 6 ECTS per activitats de participació estudiantil; pràctiques
externes; suplement europeu del títol, i treball fi de grau.Estudiants de Màster: Pràctiques externes i
treball fi de màster.Estudiants de doctorat: Tutories d'estudis i informes dels grups de treball de
l'Observatori.
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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.

5. Imatges
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6. Conclusions i millores a fer
La celebració del Fòrum i les activitats paral·leles, han fet més dinàmic globalment el Fòrum. El fet de
millorar la comunicació va incidir directament a l’afluència dels estudiants i en el nivell de participació
dels professors, coordinadors i caps d’estudis. 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 els de l’Espai de Coworking
Continuem amb la incorporació de cara a futur esdeveniment les següents millores:


Continua fem difusió entre els estudiants la informació del Fòrum Social a través de les xarxes
i webs (Carreres Professionals, Facultat etc.),



Elevar la participació des professors, coordinadors i caps d’estudi perquè amb la seva
col·laboració podem millorar la difusió i l'assistència.



Que la web de l’Oficina de Carreres Professionals faci difusió ls alumnes la informació que ens
envien les entitats participants perquè el dia del Fòrum estiguin ben informats de les activitats
i àmbits d’aquestes.
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