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1. Introducció 
 
L’oficina de Carreres Professionals organitza cada any el Fòrum d’Economia Social i Emprenedora on 

volem donar cabuda a totes aquelles organitzacions que tenen relació amb l’economia social i 

l’emprenedoria, i on volem facilitar un contacte directe d’aquestes organitzacions amb els nostres 

estudiants.  

 

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

social   amb l’objectiu de mostrar als nostres estudiants uns sectors que, a més de contribuir 

socialment, són vies potencials d’inserció laboral. Durant el curs detectem aquelles entitats sense 

ànim de lucre que ens demanen alumnes en pràctiques i els contactem també per convidar-los al 

Fòrum ja que pensem que les pràctiques també poden ser un reclam per els estudiants. 

No obstant 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 del voluntariat.  

 

L’Economia Social dona prioritat a les necessitats de les persones per sobre del lucre. Es una aposta 

per la propietat col·lectiva i la gestió democràtica. Actuen orientades per valors com l’equitat, la 

solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, sostenibilitat 

ambiental i l’equitat de gènere. Tan mateix 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. Podem dir dons 

que l’objectiu principal de l’economia social es intentar transformar l’economia i la societat en el seu 

conjunt. 

 

Degut a la situació marcada per la Covid19, aquest curs, hem fet una exposició amb pòsters on-line 

elaborats a partir de la informació que ens han enviat les entitats participants.  

Aquesta informació també ens ha permès elaborar aquest catàleg que, posteriorment, hem penjat a 

les nostres xarxes.  

 

Per cinquè any consecutiu hem convidat de nou a alguns projectes de l’espai de Coworking per donar-

los visibilitat entre els alumnes i, finalment han participat tres projectes, a més de les entitats 

socials, també han participat les unitats de la UB de caire social o d’emprenedoria que participen cada 

any. 
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2. Programa del Fòrum Social i Emprenedor 2020  
 

 

Horari PROGRAMA Format 
10:00 Inauguració   
 Dr. Ramón Alemany (Degà) Video 
 Dra. Maite Vilalta (Vicerectora d’Igualtat i acció social Video 
10.15 Conferència  
 Títol : “Economia Social en temps de pandèmia”  

Dr. Joan Tugores Quer 
Video 

 
11:00 
 

 
Galeria: Sessió Pòsters de les entitats 

(obert tot el dia) 
 

 
Galeria Virtual 

 
11:00 
 

Obertura de fòrums-xat  
• Fes una pregunta al Servei d'Atenció a l'Estudiant? 
• Fes una pregunta sobre les entitats? 

 

 
Forum SAE 

Forum entitat 

12:00 Lliurament menció de Càritas al millor TFG  
Curs 2018- 2019 
Curs 2019- 2020 

Col·loqui  "Economia Social i emprenedoria" 
 Moderat per Aida Bravo StartUB 
 

 
Streming 

BBCollaborate 

14:00 Conferència: Aprenentatge Servei ApS: Pràctiques 
externes i TFG (24 octubre 2019) Dr. Miquel Martinez 

 
Video UBTV 

 

 
 

 

https://campusvirtual.ub.edu/mod/lightboxgallery/view.php?id=1990249
https://campusvirtual.ub.edu/mod/forum/view.php?id=2001738
https://campusvirtual.ub.edu/mod/forum/view.php?id=2001737
https://campusvirtual.ub.edu/mod/forum/view.php?id=2001738
https://campusvirtual.ub.edu/mod/forum/view.php?id=2001737
https://campusvirtual.ub.edu/mod/collaborate/view.php?id=1990989#maininfo
https://campusvirtual.ub.edu/mod/collaborate/view.php?id=1990989#maininfo
https://www.ub.edu/ubtv/es/video/aps-practiques-externes-i-tfg
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3. La programació del Fòrum 
 

A finals de cada curs anterior a la celebració del Fòrum  confeccionem un llistat de contactes de les 
entitats i organitzacions que han participat en edicions anteriors, han mostrat interès a participar-hi 
o, com hem comentat les hem detectat a través dels programes de pràctiques. Enviem un e-mail 
informar-los i per que vagin reservant la data i posteriorment enviem tota la informació del Fòrum. 
Com a novetat, hem creat un formulari d’inscripció a traves d’un UBforms on a part de reservar la 
plaça, els hi demanem totes les dades que necessitem: Nom, logotip, missió, valors, possibilitat de 
voluntariat o pràctiques, etc. 
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4. Comunicació 
 

Un cop ja tenim les entitats confirmades i la informació que necessitem confeccionem els cartells i 
missatges de difusió del esdeveniment. Amb la informació,  elaborem un catàleg que posarem a la 
disposició de tothom a través de les xarxes. 

Així mateix pengem la noticia al campus virtual de Carreres Professionals i elaborem un cartell, una 
pancarta i una imatge per les pantalles, així com la comunicació també a les xarxes. 

Paral·lelament, informen als caps d’estudis, professors i coordinadors de la celebració del Fòrum 
perquè ens ajudin a difondre l’esdeveniment entre els seus alumnes i flexibilitzar les classes perquè 
puguin assistir.  

Campus Virtual 
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Cartell Fòrum Social i Emprenedor        

 

 

 

 

 

 

                                                        

Difusió a la web de la Facultat 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Difusió al Campus Virtual de Carreres Professionals 
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Difusió a la web de Carreres Professionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusió al Facebook i Twitter 
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5. Participants:  
 

5.1 Entitats Socials 
 

AFEV – Voluntariat Social Universitari 
www.afev.cat/qrcodi/  
 

 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

L’AFEV és una associació de promoció del voluntariat de persones joves, majoritàriament 
universitàries, en accions solidàries per altres joves. Sobretot ens embranquem en projectes 
per fomentar la lluita contra les desigualtats educatives en projectes de mentoria amb infants 
i adolescents en situacions vulnerables.  

La nostra visió s’emmarca dins el camp de la igualtat de drets i la lluita contra les desigualtats 
socials i educatives. Creiem en els valors solidaris i la capacitat d’acció de les persones joves 
com a actors protagonistes de canvi per una societat més equitativa. 
 
 
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  
 
Oferim places per persones voluntàries que es puguin comprometre setmanalment fins al juny 
en accions presencials o on-line per ser mentors/es referents d’un noi o noia més jove, fent 
activitats de lleure i educatives una tarda a la setmana (no és reforç escolar). 
 

Joves de 18 a 35 anys, obertes a conèixer, aprendre, adaptar-se i créixer com a persones i com 
a referents d’una persona més petita que disposin d’una tarda lliure a la setmana (2 hores més 
el desplaçament al punt de trobada o bé per fer sessions on-line quan sigui necessari) durant el 
curs escolar (sense interrupcions llargues, més enllà de les vacances escolars de nadal i setmana 
santa). Cerquem persones adaptables, responsables, empàtiques i assertives disposades a tenir 
una experiència humana única! 
  
Inscriu-te a una sessió informativa i t’ho explicarem tot:    
 
Voluntariat social entre joves voluntariat@afev.org  
633264626 (telèfon i whatsapp) 

 

http://www.afev.cat/qrcodi/
mailto:voluntariat@afev.org
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Càritas Diocesana de Barcelona 
www.caritas.barcelona 
 
 

 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica. 
La nostra missió és ajudar les persones en situació d'exclusió a sortir de la situació de patiment en la 
qual estan atrapades i oferir-los eines i recursos perquè se sentin més confiades i segures i puguin liderar 
per si mateixes el seu projecte de vida. Creiem en les capacitats de tothom.  
Els tres objectius de Càritas són promoure, orientar i coordinar l’acció social; sensibilitzar la societat i 
denunciar situacions d’injustícia social. Volem construir un món on els béns de la Terra siguin compartits 
per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la justícia social i des de la 
solidaritat i el compartir fratern. 
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: A títol orientatiu, però susceptible de variacions en 
funció de la situació de cada moment. 
VOLUNTARIAT PRESENCIAL: 
- Alfabetització digital (classes presencials per ensenyar a utilitzar el telèfon mòbil, tauleta i ordinador). 
- Suport logístic (descàrrega de camions, muntar lots, lliurament d'aliments…). 
- Suport a recepció i tasques administratives (atenció presencial i telefònica i gestió de la base de 
dades). 
 - Suport en acompanyament presencial per a gestions personals a gent gran que viu en apartaments 
tutelats per educadors. 
 - Captació de fons diferents campanyes. 
 - Suport telefònic en els tràmits de l'Ingrés Mínim Vital. 
 - Reforç educatiu a menors (Pendent d'arrancada de noves propostes). 
VOLUNTARIAT ONLINE 
- Creació de continguts online per a diferents projectes: aprenentatge de la llengua, reforços 
educatius, alfabetització digital, formació de voluntaris… 
- Formació online per a diferents projectes: aprenentatge de la llengua, reforços educatius … (Pendent 
d'arrancada). 
 
Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant:  - Pla de sostenibilitat d'oficines 
 
Descripció del problema o necessitat a resoldre: 
- La sostenibilitat institucional depèn dels ingressos, però també de poder reduir la despesa. Us 
proposem la participació en el Concurs de Distinció Honorífica al millor treball amb contingut  social de 
final de grau o de màster. El tema proposat és l'elaboració d'un Pla de sostenibilitat que contempli la 
reducció de la despesa ordinària que no passi per reduir el personal: consum energètic, racionalització 
de fungibles, renovació de mobiliari, etc. 
Perfil de l'estudiant que necessitaríeu:  Últim curs de grau o de màster 
  Tipus de col·laboració: 
- Desenvolupament de Treball Final de Grau  
- Desenvolupament de Treball Final de Màster  
 

http://www.caritas.barcelona/
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Creu Roja de Barcelona 
www.creuroja.org  
 
 

 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS: 

La missió: “Ser cada vegada més a prop de les persones vulnerables en els àmbits nacional i 
internacional, a través d’accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, 
realitzades especialment per voluntariat” 

La Visió: “Creu Roja, com a organització humanitària i d’acció voluntària arrelada en la societat, donarà 
respostes integrals des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i emergències, 
a problemes socials, de salut i mediambientals” 

Els valors i principis: Humanitat; Imparcialitat; Neutralitat; Independència; Voluntariat; Unitat; 
Universalitat 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 

Oferim col·laborar com a voluntaris/àries en diferents projectes de l'àmbit d'intervenció social, la salut 
i la infància. 
D'altra banda, compartim una proposta per aquells/es estudiants que vulguin col·laborar amb el TFG  o 
TFM. 
Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant: Anàlisi de la situació actual i definició d'una 
estratègia per enfortir el vincle del voluntariat amb l'entitat (motivació, el sentiment de pertinença  i la 
participació. 

- Descripció del problema o necessitat a resoldre: 

Creu Roja Barcelona és una entitat molt gran, actualment compta amb més de 3600 persones 
voluntàries. Això no obstant, la mitjana de permanència a l'entitat és de 5 anys (considerem baixa) i el 
grau de participació molt variat (la mitjana està en una hora a la setmana, però hi ha persones molt 
actives i moltes altres que participen un dia o dos a l'any). Hem observat que necessitem enfortir la 
motivació, el vincle, el sentiment de pertinença i la participació (més enllà d'una activitat concreta, tenim 
en els òrgans de govern, etc.) 

- Perfil de l'estudiant que necessitaríeu: Per col·laborar com a voluntari/ària: No es requereix un perfil 
concret d'estudiant. Per col·laborar amb el TFG/ TFM: Grau en Sociologia i Màster/postgrau CCSS 
(vinculats a la participació social) 

- Tipus de col·laboració: desenvolupament de Treball Final de Grau i Màster           

http://www.creuroja.org/
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El Timbal Centre de Formació i Creació Escènica 
 
www.escolateatre.com  
 
 
 
 
 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:                 https://www.escolateatre.com/missio-visio-i-
valors/ 

Formar, mitjançant un model formatiu rigorós, innovador i personalitzat, persones amb sòlids 
coneixements actorals i competències transversals adequades per adaptar-se als canvis i reptes de la 
societat i capacitats per desenvolupar els seus projectes artístics i vitals. 

Esdevenir un centre pioner i innovador de formació i recerca pedagògica en aquells àmbits que ens són 
propis. 

Estimular i promoure els projectes i iniciatives tant de creació pròpia com de creació col·lectiva, tot 
potenciant la connexió entre creadors/res i professionals del teatre i el cinema. 

Difondre les arts escèniques i les tècniques actorals tot promovent les habilitats expressives i de 
comunicació en les persones, els i les professionals i les organitzacions i arribant a públics no 
consumidors habituals tot fent pedagogia de l’espectador. 

Estimular l’intercanvi i arrelament cultural en el territori, especialment dins la xarxa cooperativa del país.  

 
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  

Tipus de col·laboració 

           - Estudiant en pràctiques 
           - Desenvolupament de Treball Final de Grau i de Màster 
           - Pràctiques + Treball Final de Grau i de Màster 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.escolateatre.com/
https://www.escolateatre.com/missio-visio-i-valors/
https://www.escolateatre.com/missio-visio-i-valors/
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Federació de Cooperatives de Treball 
https://www.cooperativestreball.coop 
  
 
 
 
 

 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS: 

Missió 

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és l’entitat que agrupa, lidera i representa 
el cooperativisme de treball de Catalunya. 

Visió 

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya serà una organització empresarial 
influent, transformadora, oberta i integradora del cooperativisme català. 

La Federació s’erigirà com un referent per a totes aquelles persones i organitzacions properes 
al cooperativisme, amb voluntat de transformació social des d’una pràctica empresarial basada 
en la primacia de les persones sobre el capital, el desenvolupament sostenible i la 
responsabilitat social, amb capacitat d’influència en la societat. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cooperativestreball.coop/
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Fets – Finançament Ètic i Solidari 
 

     www.fets.org  
 
 
 
 
MISSIÓ: La missió de FETS és contribuir a la transformació social en base als valors de la justícia global i 
la sostenibilitat, fomentant el  desenvolupament del sistema de finances ètiques i solidàries a favor 
d’una economia justa i sostenible socialment i ambiental. 
VISIÓ: La visió de FETS és ser una organització de referència tant per a les entitats de finances ètiques 
com per la comunitat, esdevenint un espai de trobada per tal d’enfortir el sector de les finances ètiques 
i solidàries. 
VALORS: FETS promou i vol integrar els principis de les finances ètiques: la transparència, la democràcia 
participativa, la implicació, la coherència i la ètica aplicada. FETS comparteix els valors de la justícia 
global i de l’educació transformadora, com a procés de coneixement i d’anàlisi crítica de la realitat que 
vincula l’acció local i la seva dimensió global, promovent una consciència crítica i contribuint al canvi 
d’actituds i pràctiques d’una ciutadania responsable, respectuosa i compromesa amb la transformació 
social. FETS, com a entitat de segon nivell que agrupa una diversitat d’organitzacions del sector social, 
considera com a valors fonamentals el treball en xarxa, la generació d’aliances i la participació 
associativa. 
FINALITATS: Enfortir el sector de les finances ètiques i solidàries 
                          Ser un espai de trobada del sector de finances ètiques i solidàries 
                          Contribuir al desenvolupament de les finances ètiques 
                          Apropar les finances ètiques a l’economia social i solidària 
                          Visibilitzar els impactes del sistema financer i econòmic a nivell local i global i les alternatives per 
una economia justa 
                          Incidir en l’àmbit polític a favor d’un sistema financer ètic 
Des de FETS convidem a fer arribar les Finances Ètiques als centres educatius, a través de REDEFES. La 
Xarxa per una Educació en Finances Ètiques i solidàries (REDEFES) agrupa persones, organitzacions i 
plataformes que volen promoure l’educació econòmica crítica i les finances ètiques i solidàries com 
l’engranatge per a una economia que situa al centre a les persones i el planeta. 
La web de RedEFES es un espai amb una selecció d’experiències inspiradores, tallers i espais pedagògics 
sobre les finances ètiques i un espai per compartir recursos compromesos amb una educació 
transformadora.www.redefes.org 
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  
Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant: La nostra proposta és el suport per a la realització 
de treballs de final de Grau o Màster sobre les finances ètiques i solidàries, sobre la temàtica que les i 
les estudiants tinguin interès, i podem oferir suport en la recerca i contacte amb les entitats de finances 
ètiques, així com documentació i fonts d'informació. 
Per altra banda, comptem amb la RedEFES - Xarxa d'educació en finances ètiques, on s'impulsa 
l'intercanvi de recursos, experiències i debats entorn l'educació econòmica crítica en finances ètiques. 
Descripció del problema o necessitat a resoldre: En el nostre cas, estem interessats a donar a conèixer 
les finances ètiques entre el jovent, promoure una educació crítica envers l'economia i les finances, així 
com donar a conèixer l'economia social i solidària i les finances ètiques que existeixen a la ciutat de 
Barcelona, i el seu impacte social i ambiental. 
Perfil de l'estudiant que necessitaríeu: Estudiants de grau o màster o altres. 

http://www.fets.org/
http://www.redefes.org/


  Fòrum Social i Emprenedor 2020 
 

 

16 
 

Tipus de col·laboració: Desenvolupament de Treball Final de Grau i de Màster. 

Fundació Aroa  
www.fundacioaroa.org 

 
 
 
 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS: Tenim com objectiu prevenir i atendre els trastorns psicosocial 
des d'una perspectiva holística que integra els model d'intervenció convencionals i alternatius de la 
medicina, la psicologia, l'educació i l'atenció social, per tal d'assegurar un abordatge integral en totes 
les dimensions de la persona (física, mental, emocional, social, cultural,...), un acompanyament 
centrat en la persona, com a protagonista del seu procés de recuperació, i des de l’acció comunitària 
en xarxa amb altres serveis i entitats. Treballem amb la voluntat de contribuir a una societat més 
integradora i digne, oferint eines perquè les persones puguin ser autònomes en la cura del seu propi 
benestar, especialment l'emocional, en els moments de crisi personal (familiar, laboral, econòmica...) 
i d'adversitat. Volem contribuir a la millora individual i comunitària mitjançant la promoció de la salut 
biopsicosocial de les persones, sense distinció sòcio-cultural, de gènere, d'edat ni de cap tipus. 
Apostem pels principis d'igualtat i respecte a la diversitat, en el valor de l'aportació de la base social 
des de la participació, la solidaritat i l'activisme social. 
Creiem en el valor, la capacitat i el potencial humà per crear un món basat en el respecte a la vida i 
amb justícia social. 

L'acció comunitària, la participació i el treball en xarxa són els fonaments d'on parteixen tots els 
projectes de l'entitat amb la intenció de construir conjuntament, ciutadania, entitats socials i 
administració pública, nous models de relació personals, professionals i socials que assegurin 
l'empoderament i el benestar global de les persones i la construcció d'una societat de drets. 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: La Fundació Aroa vam néixer l’any 2003 amb un 
propòsit clar: fer efectiu el dret humà a la salut, i fer-ho des d’una perspectiva holística, integral i 
feminista. 
 La nostra activitat es desenvolupa a través de la prevenció, l’atenció directa a persones amb trastorns 
psicosocials, la recerca, i la incidència política des del nivell local i fins a l’internacional. En el nostre 
dia a dia, promovem la salut comunitària , el benestar i els drets de les dones, de la infància i 
l’adolescència i de les persones grans. Tenim, en l’horitzó, l’objectiu de contribuir a un món més 
equitatiu i just, on es respecti i valori la diversitat i la dignitat de cada persona. A la Fundació Aroa 
promovem una transformació individual i col·lectiva que té com a objectiu avançar cap a una societat 
més lliure, justa i respectuosa. La nostra tasca se suma a la de moltes altres persones i organitzacions, 
amb qui compartim reptes i horitzons. I per dur-la a terme, és imprescindible el suport que ens brinda 
la nostra comunitat. 
Ets estudiant i vols formar part de la comunitat Aroa? Si vols generar canvis socials i sumar el teu 
temps i les teves capacitats a la tasca d’Aroa, et recomanem que et sumis al nostre equip de 
voluntàries i voluntaris, o bé, que facis pràctiques amb nosaltres. 
 
1. Voluntariat: El voluntariat és un dels pilars fonamentals d’Aroa: més enllà del suport a 
determinades activitats o projectes, s’entén com un mecanisme de participació social per a la reducció 
de les desigualtats i la transformació col·lectiva. 
A la Fundació Aroa comptem amb un Pla de Voluntariat que permet oferir experiències positives i 
enriquidores, i que inclou acompanyament, formació, certificació del voluntariat, un retorn i una 
valoració personalitzades, i una assegurança per cobrir els riscos derivats de l’activitat. El voluntariat 

http://www.fundacioaroa.org/
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es pot realitzar tant en modalitat presencial (es demana una dedicació mínima de dues hores 
setmanals) com virtual (amb tasques puntuals en línia o a distància). La participació  
 
 
 
també pot ser continuada (suport habitual en un projecte) o puntual (suport a esdeveniments o 
activitats especials). Es pot col·laborar en tasques de suport logístic (per exemple, en la realització 
d’activitats o esdeveniments, amb manualitats, amb atenció telefònica, etc.) i, també, en tasques que 
requereixen una qualificació professional. Per a aquestes últimes, Aroa necessita especialistes en 
salut, educació social, atenció social, administració, comunicació i disseny, captació de fons o 
avaluació de projectes, entre altres. 
 
2. Pràctiques: També acollim estudiants en pràctiques, tant a nivell d’atenció directa com de gestió 
de projectes d’acció social, segons les seves necessitats específiques de pràcticum. Dissenyem, en cada 
cas, un projecte formatiu individualitzat. 
Si et vols incorporar al nostre equip o necessites més informació, posa’t en contacte amb nosaltres via 
voluntariat@fundacioaroa.org. 
Gràcies a la implicació de persones com tu, des de la Fundació Aroa portem gairebé dues dècades 
acompanyant en els moments d’adversitat i incidint per transformar els sistemes que generen 
desigualtats i vulneració de drets a la nostra societat. 
Visita les nostres xarxes socials, on hi trobaràs clips de voluntaris, voluntàries i estudiants en 
pràctiques parlant sobre la seva experiència a Aroa: Twitter, Instagram, Facebook i Linkedin. 
 
Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant:  
Les tasques a desenvolupar sempre es consensuen amb l'alumnat que realitzarà les pràctiques tenint 
en compte el pràcticum de la persona estudiant i les necessitats  de la nostra acció en el moment de 
la realització d'aquestes. Segons característiques poden ser pràctiques més enfocades al treball intern 
de la entitat (recerca, redacció projectes, avaluació,.....) o bé pràctiques més enfocades a l'acció 
directe ( acompanyament, suport en les intervencions, disseny d'accions concretes, etc.) 
 
Descripció del problema o necessitat a resoldre: 
Els nostres principals àmbits d'actuació són: Dones, Infància/ Adolescència i Gent gran. De cada àmbit 
es desenvolupen diferents projectes com per exemple el projecte "Mima't" (projecte enfocat a 
treballar l'autoestima i l'empoderament amb dones), projecte "De la mà" ( grup de dones d'ajuda 
mútua ), " Altaveus x la Igualtat!! ( projecte d'ApS que treballa amb l'adolescència per la promoció de 
les relacions saludables i l'erradicació de les violències masclistes), "Vincles" ( grup de persones grans 
que es troben per fer front  a l'aïllament i a la solitud),etc. 
Les necessitats socials que atén la fundació són diverses i totes estan fonamentades amb la defensa 
dels Drets Humans i la promoció d'una vida plena i saludables per totes les persones. 
 
Perfil de l'estudiant que necessitaríeu: 
Persona responsable amb ganes d'aprendre i amb capacitat d'adaptació i treball en equip. 
Principalment persones que estiguin cursant els últims anys de carrera professional o es trobin 
realitzant algun màster 
 
Selecció d'ensenyament: Màster 
 
Tipus de col·laboració: Estudiant en pràctiques 

 
 

mailto:voluntariat@fundacioaroa.org
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Fundació Catalunya Voluntària 
www.catalunyavoluntaria.cat  
 
 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Entitat amb seu a Barcelona fundada l'any 2007, que recull el testimoni de l'Associació juvenil Barcelona 
Voluntària, creada l'any 1999. 
-Som un espai de formació que promovem la solidaritat, l’educació no reglada, l'aprenentatge 
intercultural i la cultura de pau. 
-Posem el focus en facilitar la participació de persones joves en situació de vulnerabilitat, risc d'exclusió 
social i menys oportunitats. 
-Col·laborem amb diferents entitats no lucratives, xarxes i organitzacions públiques i privades, a nivell 
local, regional i internacional. 

Amb qui podràs: 

Desenvolupar les teves competències, habilitats i actituds, personals i professionals, mitjançant la teva 
participació activa en accions solidàries, educatives i socials, amb un impacte positiu en la teva 
comunitat. 
Participar en projectes de mobilitat internacional (voluntariat, formacions, pràctiques professionals, 
intercanvis juvenils, visites, entre d’altres) a Catalunya, a arreu d’Europa i del món. 
Experimentar en primera persona i de manera pràctica, els efectes positius de la solidaritat, de la 
formació no reglada, de la formació intercultural i de la cultura de pau. 
Descobrir noves passions, cultures, metodologies de treball, iniciatives, ampliar mires i expandir 
horitzons. 

Missió: Afavorir el voluntariat actiu, la formació no reglada i la cultura de pau, per fer possible el canvi 
social positiu, a Catalunya i arreu del món. 

Visió: Construir un món, on tothom, especialment els/les joves, tenen la voluntat i les capacitats per fer 
accions amb un impacte positiu en les seves comunitats, com a ciutadans actius en un món globalitzat. 

Tesi: Com més fas pels demès, més fas per tu mateix/a. 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  
 
Ofertes de pràctiques o voluntariat: Principalment facilitem la participació de persones joves en 
projectes de mobilitat internacional (voluntariat, formacions, pràctiques professionals, intercanvis 
juvenils, visites, entre d’altres) a Catalunya, a arreu d’Europa i del món: 
https://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats/ 

També acollim estudiants en pràctiques, voluntaris i voluntàries a la nostra entitat. 

Tipus de col·laboració: Estudiant en pràctiques, Pràctiques + Treball Final de Grau i Pràctiques + Treball 
Final de Màster 

http://www.catalunyavoluntaria.cat/
https://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats/
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Fundació Pineda 
www.fundacionpineda.org    
 
 

 

DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Fundació Pineda està compromesa des dels seus inicis en promoure, difondre i patrocinar projectes i 
activitats que contribueixin al foment i desenvolupament de l'educació i de la cultura. Les seves ajudes 
i col·laboracions estan dirigides tant a persones com a entitats i associacions amb finalitats educatives i 
culturals. especialment iniciatives orientades a la formació dels joves, i a la seva capacitació en l'àmbit 
acadèmic i professional. 

VALORS 
La persona, la seva llibertat i la seva dignitat 
Les relacions interpersonals, el respecte i la convivència en un context global i multicultural 
La joventut com a projecció de futur 
La creativitat, l'emprenedoria i l'actualització professional, científica i tècnica 
La professionalitat, l'estudi i la investigació constant per a un millor desenvolupament de la cultura i de 
la societat 
La família com a primer nucli socialitzador i educatiu 

LÍNIES D'ACTUACIÓ 
Prestar ajuda, en qualsevol forma possible, al foment, desenvolupament i realització d' activitats de 
formació professional, cultural, educativa en tots els seus aspectes i sentits més amplis. La promoció de 
projectes que contribueixin al desenvolupament d'una educació centrada en el valor de la persona i la 
seva dignitat, i que mirin a la construcció d' una societat basada en el respecte i en la justícia. 
La promoció de projectes a l'àrea de joventut. L'organització de concursos i certàmens que premiïn el 
mèrit particular o corporatiu a treballs que, a qualsevol branca o sector, puguin ser d'utilitat en l'àmbit 
social. La col·laboració o promoció de projectes i accions socials de desenvolupament tant locals com en 
països menys afavorits. 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  
Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant: A Fundació Pineda impulsem projectes de 
formació joventut, i sovint necessitem reforçar amb un estudiant algunes de les àrees següents: 
 -Suport a la gestió de projectes: disseny i organització de programes de formació, pressupostos, 
comunicació amb formadors, aspectes administratius dels projectes 
 -Fundraising, cerca i gestió de subvencions 
 -Comunicació. Xarxes socials, disseny gràfic, presentacions. 
Tipus de col·laboració 
           - Estudiant en pràctiques 
           - Desenvolupament de Treball Final de Grau 
           - Pràctiques + Treball Final de Grau 
           - Desenvolupament de Treball Final de Màster 
           - Pràctiques + Treball Final de Màster 

http://www.fundacionpineda.org/
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LabCoop sccl 

www.labcoop.coop  
 
 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Labcoop som 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. 
A 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. 
Pensem que en l’emprenedoria social cooperativa tan important es el què, com el com i el per 
què. 
 
El LabCoop som un projecte ideat i bressolat per cinc entitats, quatre de les quals són 
cooperatives, i compta amb un soci col·laborador. 
Totes les entitats sòcies comparteixen els principis de l’economia solidaria: 
 
Calidoscoop - Cooperativa que contribueix a la creació́ d’ocupació́, l’enfortiment del teixit 

empresarial i la cohesió́ social. 
Grup Ecos - Cooperativa de segon grau formada per una dotzena d’empreses de l’economia 

social i solidària. 
Etcs - Cooperativa que promou la participació́ a través d’eines creatives innovadores i 

col·laboratives. 
Hobest - Consultoria d’àmbit estatal que acompanya organitzacions mitjançant dinàmiques 

innovadores. 
Apòstrof - Cooperativa de comunicació social i creativa formada per lingüistes, periodistes, 

dissenyadores i docents. 

Les cooperativistes del Labcoop tenim experiència en consultoria, desenvolupament local, 
creació d’empreses, comunicació́ i participació́. Les nostres habilitats són diverses i 
complementàries, però̀ totes tenim una cosa en comú́: una història lligada al món cooperatiu. 
Quan assessorem, acompanyem o formem emprenedores, ho fem amb la mirada pràctica i 
l’experiència acumulada en primera persona. 

El Labcoop és el resultat d’una suma molt fèrtil de pràctiques emprenedores, idees i relacions. 

  

http://www.labcoop.coop/
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Nexes Interculturals de Joves per Europa 
 
www.nexescat.org  

 

 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Missió: Promoure una transformació social i sostenible a través de l'educació per la pau i la 
justícia global, entenent la diversitat com a riquesa. 
 
Visió: Seguir sent referents locals i internacionals en projectes i serveis que fomenten la 
mobilitat internacional, la formació, l'assessorament, l'educació no formal i la cultura de pau. 
 
Valors: Justícia Global, Participació Activa, Sostenibilitat, Creativitat, Cooperació, Apoderament. 
 
 
 

Oikocredit 
www.oikocredit.es  

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Oikocredit és una cooperativa internacional de Finances Ètiques amb 45 anys  d'experiència en 
la inversió d'impacte per al desenvolupament sostenible de països del Sud Global. Actualment 
treballa a 64 països d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, finançant projectes amb impacte social i 
ambiental positiu en els sectors de les Microfinances, l'Agricultura sostenible, i les Energies 
Renovables. Qualsevol persona o organització pot invertir els seus fons amb criteris ètics i 
transparència a Oikocredit, a través de la pàgina www.oikocredit.es. Oikocredit Catalunya és una 
de les associacions de suport a la cooperativa internacional i es dedica principalment a la 
promoció de les Finances Ètiques en general i de la tasca d'Oikocredit en concret, a la formació, 
a l'educació per al desenvolupament, i a la representació de les persones inversores en els òrgans 
de govern de la cooperativa internacional. 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  
A Oikocredit Catalunya tenim només una petita oficina amb 3 persones contractades i la resta 
de tasques les portem a terme amb la inestimable col·laboració de persones voluntàries en 
diversos àmbits. Donada la nostra reduïda mida oferim llocs de feina poc freqüentment, però 
regularment obrim places de pràctiques remunerades, normalment en els àmbits de la 

http://www.nexescat.org/
http://www.oikocredit.es/
http://www.oikocredit.es/


  Fòrum Social i Emprenedor 2020 
 

 

22 
 

comunicació, promoció i màrqueting. Per estar al corrent de les nostres ofertes laborals i de 
pràctiques, pots seguir-nos a les nostres xarxes socials o subscriure't al nostre butlletí electrònic 
trimestral: 
 https://catalunya.oikocredit.es/ca/actualitat/butlleti-electronic 
 
Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant: Estem oberts a tutoritzar Treballs de Final 
de Grau o de Màster relacionats amb les Finances Ètiques i la inversió d’impacte, especialment 
aquells enfocats a la difusió de les Finances Ètiques (màrqueting, comunicació, publicitat...). 
 
Descripció del problema o necessitat a resoldre: Actualment estem en una fase de creixement 
en la que necessitem donar-nos a conèixer. Això implica tasques relacionades amb estudi de 
mercat, elaboració i implementació de pla de màrqueting i comunicació i elaboració de 
campanyes publicitàries i comunicatives.  
Perfil de l'estudiant que necessitaríeu: Perfils amb formació interdisciplinar, però 
preferentment de les àrees de màrqueting, periodisme, comunicació audiovisual o publicitat i 
relacions públiques, 
Selecció d'ensenyament: Grau 
Tipus de col·laboració: 
- Estudiant en pràctiques 
- Desenvolupament de Treball Final de Grau 
- Desenvolupament de Treball Final de Màster 
 

Opcions 

www.opcions.coop  

 
 
 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Opcions som una cooperativa sense afany de lucre que publiquem informació per consumir 
menys i millor i oferim avantatges perquè sigui més fàcil practicar el consum conscient en el 
nostre dia a dia. 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  

Actualment no tenim cap conveni establert de pràctiques, però en alguna ocasió hem acollit 
estudiants. Si algú té interès en fer les pràctiques a Opcions, pot escriure a 
opcions@opcions.coop i ho valorem conjuntament. 

A Opcions tenim grups de voluntariat activats. Es pot participa de diverses maneres i amb la 
freqüència i activitat que es vulgui.  

Aquí hi ha tota la informació: https://opcions.coop/voluntariat/ 

 

https://catalunya.oikocredit.es/ca/actualitat/butlleti-electronic
http://www.opcions.coop/
mailto:opcions@opcions.coop
https://opcions.coop/voluntariat/


  Fòrum Social i Emprenedor 2020 
 

 

23 
 

Rebobinart 
www.rebobinart.com  
 
 
 
 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

Rebobinart es va fundar l’any 2012 sota una clara filosofia social que vincula l’art urbà amb la 
dinamització social i cultural de l’espai públic.  

Des de la nostra entitat fomentem una visió de l’art urbà professional posant-lo al servei de la 
societat a través de la creació de projectes que s’arrelen en el territori, que aporten un valor 
afegit a l’espai urbà i que generen una nova via de comunicació amb la ciutadania propiciant 
l’esperit crític i transmetent missatges de caràcter social en cadascun dels projectes generats. 
En aquesta línia, hem desenvolupat un programa integral de projectes de creació artística a 
l’espai públic que inclou murals de gran format, murals comunitaris, intercanvis artístics, 
exposicions, festivals o tallers participatius. Tots ells reivindiquen la capacitat de l’art d’actuar 
com a eina de transformació social i cultural.  

La nostra feina com a entitat ha obtingut diversos reconeixements com el Premi Bdigital 
Congress pel projecte Murs Lliures (actualment Wallspot) el 2012, el 1r Premi d’Emprenedoria 
Social de Barcelona Activa el 2015 o el premi Cuixart en reconeixement a la trajectòria de la 
entitat el 2016. El Festival Ús Barcelona va ser nominat als Premis Time Out a la categoria Millor 
Iniciativa Ciutadana el 2016 i el projecte “Baró Murs Vius” va ser el guanyador dels Premis Garci 
de la categoria Arts Plàstiques el 2017.  

El projecte Womart també va obtenir el premi del Concurs de Comissariat impulsat per la Xarxa 
Transversal el 2017. La nostra plataforma Wallspot també ha guanyat el Premi de Civisme 
Impulsat per la Generalitat de Catalunya 2018 i la beca a la millor iniciativa Innovadora 
d’emprenedoria social tecnològica per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el 2019. 

       
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 
 
Tipus de col·laboració: Estudiant en pràctiques 
            
  

http://www.rebobinart.com/
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The07gift 
www.the07gift.org  
 

 

 

RESUM DE LA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS:  

The07Gift és un projecte que va néixer de l'entusiasme dels estudiants d'aquesta mateixa 
facultat, amb l'objectiu de promoure donacions des  de la societat civil, per complementar i 
impulsar l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD). S’inspira en la coneguda fita que els països 
desenvolupats arribin a donar el 0,7% del seu PIB en AOD, proposada en el 17è Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  
 
Aquest és el primer any que llencem un curs inspirat i recolzat pel projecte. S'anomena SOCIAL 
ENTERPRENEURSHIP TOWARDS SDG i té com a objectiu capacitar als estudiants en disseny, 
planificació, comunicació i organització d'esdeveniments per a la recaptació solidària de fons. 
El curs compta amb un seguit d'hores de voluntariat que es fan al nostre propi projecte, amb la 
finalitat de crear un esdeveniment real de recaptació de fons que puguem dur a terme. També 
estem oberts a tutelar Treballs de fi de Grau que estiguin orientats a la creació d'esdeveniments 
de fundraising. 
 
Proposta de projecte a desenvolupar per l'estudiant: 
Realitzant el curs SOCIAL ENTERPRENEURSHIP TOWARDS SDG, o bé mitjançant la realització del 
Treball de fi de Grau, el nostre objectiu últim i en el que necessitem la col•laboració de 
l'estudiant és en la creació i manteniment d'esdeveniments solidaris per a la recaptació de fons 
per a fer donacions a petites ONGs que no tenen tants recursos com les més grans i conegudes. 
Descripció del problema o necessitat a resoldre: Ens agradaria poder comptar amb un grup 
d'estudiants més ampli que ens permeti assolir fites i projectes més grans i amb més impacte 
en la societat en la que vivim. Així com donar-nos a conèixer a més persones per poder 
transmetre el nostre objectiu. 
 
Perfil de l'estudiant que necessitaríeu:  
El nostre projecte està creat per estudiants per a estudiants. Necessitem persones que vulguin 
endinsar-se en aquest món del fundraising i els esdeveniments solidaris. Persones motivades 
per a organitzar-los i amb empenta per treure'ls a la llum. Constants i amb implicació en el 
projecte, i a poder ser, que mantinguin contacte i continuïtat amb nosaltres. 
 
Selecció d'ensenyament: Grau 
Tipus de col·laboració: Desenvolupament de Treball Final de Grau:  
 
Vídeo de l'últim concert solidari: https://youtu.be/Dea1hpBRIvw 
  

http://www.the07gift.org/
https://youtu.be/Dea1hpBRIvw
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5.2 Projectes Coworking 
 

Catalyst Sustainaibility Graduate School 
https://csgs.school/#page-content 

 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES:  
CSGS quiere contribuir al progreso sostenible de la comunidad mundial a través de la formación integral 
de futuros líderes comprometidos con la Sociedad. Es por esto por lo que basamos nuestras operaciones 
en los siguientes valores: 
 
- Integridad: Es el valor supremo de nuestros actos y regula todas nuestras actividades cotidianas. 
- Liderazgo colectivo: Para fomentar con todos, iniciativas locales con impacto global. 
- Excelencia organizacional: Para una mayor eficiencia y alto impacto de nuestros procesos. 
- Transparencia en las acciones: Para la generación de confianza a todo nivel y en todo momento. 
- Productividad plena: Estamos enfocados en resultados óptimos con planeamiento continuo. 
- Sostenibilidad: Compromiso con las personas y el entorno para impactar con propósito humano 
y responsabilidad socioambiental. 
 
OPORTUNIDES DE PRÁCTICAS Y VOLUNTARIADO:  
- Prácticas en Marketing operativo y en Investigación de mercado 
 
Propuesta de proyecto a desarrollar por el estudiante: 
Marketing operativo: Diseño, gestión y ejecución de campañas de marketing multicanal. 
Investigación de mercado: estudio de viabilidad de propuestas vinculadas con la sostenibilidad y la 
economía circular 
 
Descripción del problema o necesidad a resolver: 
Marketing operativo: Apoyo en la estrategia de lanzamiento de los programas de la Escuela a nivel 
español y latinoamericano. 
Investigación de mercado: Estudio de viabilidad de propuestas vinculadas con la sostenibilidad y la 
economía circular para una posterior puesta en marcha de las iniciativas. 
            
Perfil del estudiante que necesitamos: 
Marketing operativo: Estudiantes de Empresariales, con especialidad de marketing, conocimientos de 
inglés B2 conocimiento del entorno online. Deseables conocimientos de diseño gráfico. 
Investigación de mercado: Estudiantes de Empresariales, con especialidad de marketing, conocimientos 
de inglés B2, conocimiento del entorno online. Conocimientos de investigación cualitativa y cuantitativa. 
 
Otros requisitos de preferencia            Selección de estudios          Tipo de colaboración 
- Capacidad de trabajo autónomo         - Grado                                    - Estudiante en prácticas   
- Proactividad                                                                                              - Desarrollo del Trabajo Fin de Grado 
- Interés por la sostenibilidad                                                                   - Prácticas + Trabajo Fin de Grado 

https://csgs.school/#page-content
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Sustainability Worldwide Center 2050 
www.sustainability.es 

  

 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES:  
Nuestra misión es diseñar y desarrollar iniciativas que ayuden a construir espacios favorables 
hacia la sostenibilidad global, En ese marco acompañamos a los actores institucionales públicos 
y privados en la construcción de políticas, protocolos, proyectos y actividades que vinculen la 
transformación digital con la sostenibilidad 
 
  
OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT:  
Prácticas en la gestión de la estrategia de venta y promoción de la plataforma 
 
 
Propuesta de proyecto a desarrollar por el estudiante: 
Desarrollo del plan estratégico de venta y posicionamiento del centro de investigación y la 
plataforma de contenidos Descripción del problema o necesidad a resolver: Actualmente no 
existe plan estratégico de posicionamiento y se están perdiendo oportunidades de venta de 
nuestros productos y servicios en el mercado 
  
Perfil del estudiante que necesitamos: 
Estudiantes de ADE, gestión administrativa y ventas, así como planes de marketing. 
 
Otros requisitos de preferencia: 
          - Conocimientos de nivel B2 
          - Gestión de marketing online 
          - Interés por la sostenibilidad 
 
Selección de estudios: Grado 
 
Tipo de colaboración  
           - Estudiante en prácticas   
           - Desarrollo del Trabajo Fin de Grado 
           - Prácticas + Trabajo Fin de Grado 
 

 

 

http://www.sustainability.es/
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Asociación Experientia   
http://asociacionexperientia.org/  
 
 
 
 
 

 

Experientia és una organització sense ànim de lucre pionera en implementar la Teràpia a través 
de l’Aventura a Espanya. Està formada per un equip interdisciplinari de professionals de la salut 
mental i intervenció social.  

Realitzem programes terapèutics a mida per entitats sanitàries i del tercer sector social. 
Utilitzem una metodologia experiencial que ajuda a millorar l’eficàcia del tractament i 
augmentar la qualitat de vida de les persones. A més, impartim formació a professionals en 
aquesta metodologia i impulsem línies d’investigació científica en col•laboració amb 
universitats.  

També oferim psicoteràpia i tallers de desenvolupament personal.  

  

http://asociacionexperientia.org/
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5.3 Unitats UB 
 
Fundació Món-3 
http://mon-3.org/index.html  

 

 

 

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) 
 

 

  

http://mon-3.org/index.html
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Fundació Solidaritat UB 
www.solidaritat.ub.edu  

 

 

 

 

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. 

Amb aquesta finalitat, la Fundació Solidaritat UB impulsa, empara i duu a terme diverses 
iniciatives, com ara projectes i programes, destinades a ampliar i enfortir la cooperació al 
desenvolupament, especialment en l’àmbit de les relacions interuniversitàries. 

La Fundació també promou els drets humans, de diferents maneres: aplicant accions sobre el 
terreny en col·laboració amb individus o institucions locals, creant instruments de divulgació o 
treballant en l’educació per a la ciutadania global. 

A més, organitza activitats per orientar la comunitat universitària cap al voluntariat social, de 
manera que contribueix a la seva formació humana global en els valors de solidaritat i 
compromís envers els altres. 

  

http://www.solidaritat.ub.edu/
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StartUB! 
www.ub.edu/startub/ 
 
 

 

 

 

StartUB! és la unitat de la Universitat de Barcelona encarregada de coordinar, impulsar i desenvolupar 
totes aquelles activitats relacionades amb l’emprenedoria i la seva promoció.  

A través del StartUB! podràs impulsar i desenvolupar les teves idees i iniciatives emprenedores!  

L’objectiu del StartUB! és potenciar les capacitats de la Universitat de Barcelona en el camp de la 
promoció de l’emprenedoria, la formació en creació d’empreses, i l’orientació i acompanyament a 
projectes emprenedors.  

1. Discover / Ideate: Crea idees que canviïn el món. Inspira’t en les nostres xerrades, tallers i cursos!  
 
2. Validate: Tenir clara la teva visió és el més important. Avalua i valida la teva idea amb 

professionals.  
 
3. Launch: Les idees que compten son les que es duen a terme. Dona-li forma al teu projecte, des de 

la idea inicial fins al business model. 
 
4. Accelerate: Constitueix el teu projecte i aconsegueix recursos que et permetin consolidar-la i 

convertir-laen referent. 
 

Correu electrònic: startub@ub.edu  

  

http://www.ub.edu/startub/
mailto:startub@ub.edu
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SAE UB – Servei d’atenció als estudiants - 
 
 
 
 
 

 

 

Des del Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) es desenvolupen accions i programes d'orientació 
adreçats a l'alumnat de la UB amb l'objectiu d'afavorir la transició a les diferents etapes de la 
vida universitària. 

Al llarg dels estudis: s’ofereixen activitats per ajudar a dissenyar el projecte acadèmic i 
professional, així com per formar en competències per al treball i en habilitats personals. 

Al final dels estudis: es realitzen activitats on es treballen tècniques que facilitin el procés de 
recerca de feina i/o de formació continuada. 

Donada la situació ocasionada per la Covid-19 les activitats que es feien presencialment 
s’ofereixen, a l’actualitat, en modalitat virtual. Els cursos de Formació en Competències i el Club 
de Feina tenen reconeixement acadèmic. 
 
 
Per a més informació: www.ub.edu/sae/orientacio 

 

 

  

http://www.ub.edu/sae/
http://www.ub.edu/sae/orientacio
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Observatori de l'estudiant 
http://observatoriestudiant.ub.edu/  
 

 

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.  

És, doncs, un projecte ambiciós, però sobretot és una iniciativa pionera en l’àmbit estatal.  

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.  

L’Observatori rep la participació activa de l'estudiant i d'especialistes de la Universitat, així com d’altres 
personalitats de reconegut prestigi. Les seves tasques són, entre d’altres, recollir els estudis que ja s’han 
elaborat i els que s’iniciïn a partir d’ara, a través de la Biblioteca Digital, sempre que s’hagin dut a terme 
amb autonomia i independència, de manera que s’asseguri la fiabilitat de les dades obtingudes i de les 
conclusions. Així mateix, l’Observatori vetlla per mantenir actualitzada tota la informació rellevant que 
es genera al voltant d’aquesta qüestió tant a la Universitat de Barcelona com en els sistemes universitaris 
català, espanyol i europeu.  

 

OPORTUNITATS DE PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT: 

Qualsevol que hi estigui interessat pot afegir-se a la xarxa d'estudiants de l'Observatori i participar en 
els diferents grups de treball que giren entorn de les inquietuds, els interessos i la veu dels estudiants.  

 

 

 

 

 

http://observatoriestudiant.ub.edu/
http://alumnatub.gapei.ub.edu/


  Fòrum Social i Emprenedor 2020 
 

 

33 
 

6. Valoració   
 

Per la valoració de l’esdeveniment hem creat un formulari a través de UB forms amb les següents 
qüestions: 

 

 
Amb els resultats: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta edició hem ofert un certificat d'assistència al Fòrum Social i Emprenedor. 
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7. Conclusions  
 

Principals elements tractats al Fòurm 

 El Fòrum comença amb la benvinguda per part de Ramon Alemany, degà, i Maite Vilalta, 

vicerectora d’Igualtat i Acció Social, agraint la participació de les entitats i remarcant l’esforç per part 

dels organitzadors de continuar celebrant l’esdeveniment tot i les circumstàncies adverses. 

 A la conferència, el Dr. Joan Tugores fa esment a la situació creada per la pandèmia, els reptes de 

magnitud històrica plantejats per la crisi del coronavirus, com ens afecta en el nostre estil de vida, la 

reformulació en tots els àmbits i com els governs s’han vist desbordats per les circumstàncies. També 

remarca la importància en aquests moments de l’economia social, la societat civil i la cooperació. 

Desenvolupa la reflexió de Paul Collier en el seu llibre El Futur del Capitalisme: El Capitalisme amb 

individualisme hipertrofiat ha donat mal resultats; cal competència però també reconèixer 

responsabilitats envers als altres: una societat forta, una comunitat forta és la que descansa en 

obligacions mútues, amb un relat de pertinença.També ha fet esment al llibre El tercer Pilar de 

Raghuram Rajan que va advertir de la crisi financera al 2005 i on explica que les elits, coincidint amb 

la globalització i les polítiques neoliberals van col·locar els mercats i l’estat com a pilars de la 

prosperitat, oblidant la importància que té l’existència de comunitats sanes i pròsperes per al bon 

funcionament de la societat i la política. Desprès de donar dades econòmiques derivades de la crisi, 

agreujada per la pandèmia, acaba amb les següents reflexions: 

- Que les nostres respostes configuraran el futur. 

- Que degut a les limitacions dels mercats i dels governs emergeix el potencial paper de la societat i 

l’economia social. 

-  I acaba apel·lant al sentit de responsabilitat col·lectiva, al sentit de futur, al sentit de resiliència i 

inclusivitat.  

Després de tot “tots estem al mateix vaixell”! 

 

A les 12:00 s’ha donat pas al col·loqui: Economia Social i Emprenedoria on prèviament s’han donat 

els premis als millors TFG,s de contingut social per part de Càritas Diocesana de Barcelona. 

Han estat guardonades: 

Pel TFG Curs 2018-2019 - Silvia Ceballo Segura, Títol: Les cooperatives de treball associat com 

eina contra la feminització de la pobresa. 
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Pel TFG Curs 2019-2020 - Marina Espejo, Títol: Conveniència y viabilitat de la renta bàsica 

garantida. 

Aida Bravo ha presentat l’espai StartUB!, que dona suport a l’emprenedoria, i ha fet esment als dos 

espais de Coworking que existeixen a la UB i els serveis d’assessorament i suport als emprenedors que 

formen part d’aquests espais. Ha donat la paraula a Natalia Ruiz (Experientia) i Miguel Castañeda 

(Sustability) que formen part de l’espai de Coworking de la Facultat d’Economia i Empresa, que han 

explicat en què consisteix el seu projecte i també la seva experiència a l’hora d’emprendre. 

Finalment s`ha penjat la conferència: Aprenentatge Servei ApS: Pràctiques Externes i TFG que es va 

celebrar el dia 24 d'octubre de 2019 a l'Aula Magna de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB, a 

càrrec del Dr. Miquel Martínez, del grup de recerca GREM UB dins del marc del IX Fòrum Social i 

Emprenedor  

Durant tota la jornada ha estat accessible la galeria de pòsters perquè els estudiants poguessin 

consultar les entitats participants, la seva missió i les oportunitats que ofereixen tant de voluntariat, 

com de pràctiques. 

Aquesta edició ha estat marcada per la situació derivada de la pandèmia COVID 19, de manera que 

s’ha portat a terme 100% virtual a través del Campus Virtual de Carreres Professionals.  

 

Pensem que es un eina molt útil per aquest tipus de celebracions, ja que permet penjar molt material 

audiovisual i, posteriorment mantenir-ho perquè puguin visitar-lo els estudiants que no van poder 

assistir durant el dia de la celebració. 

 

Permet arribar a tots els estudiants d’una forma sincrònica i a més podem arribar als estudiants que 

estan d’ERASMUS i que estan en els diferents torns. 
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