
IDEATÓ – HACKATÓ
18, 23 i 25 novembre 2021 

Organitzat per l’Oficina de Carreres Professionals de la Facultat d’Economia i Empresa de la 
Universitat de Barcelona, amb la col·laboració d’StartUB! i el patrocini de Danone. 
L’IDEATON HACKATON està adreçat als estudiants de la Facultat i respon al
compromís de fomentar els valors emprenedors i innovador 

Fomentar els valors emprenedors i innovadors. Motivar l’alumnat a treballar pels 
ODS 2030 i la sostenibilitat. Volem promoure l’aprenentatge mitjançant 
l’experiència en entorns creatius i multidisciplinaris..

Estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa. Tindran preferència estudiants 
del curs Digital&Soft Skills Ambassador Program, i estudiants del programa 
d’Economia Social de la  Universitat de l’Experiència. 

Abans del 17 de novembre, a través del codi QR:
•Participant a la IDEATÓ-HACKATÓ: 18-23 i 25 de novembre.
•Assistent al Fòrum Social i Emprenedor: 25 de novembre.
Es lliurarà un certificat de participació i assistència.
Web https://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/web/ca/

Procés i calendari:
Abans del Fòrum (Espai coworking StartUB!)

Fase 1ª: 18 de novembre, de 16:00 a 18:00. Creació dels grups de treball i sorteig
dels ODS, en el coworking de StartUB!
Fase 2ª: 23 de novembre, de 16:00 a 18:00. Treballs dels grups amb facilitadors, en
el coworking de StartUB!

Durant el Fòrum l’Aula Magna 696.
Fase final: 25 de novembre, de 10:00 a 13:00. Presentació de les propostes
innovadores i lliurament dels premis.

La valoració dels reptes i el lliurament de premis anirà a càrrec d’experts externs i de 
membres de la Universitat de Barcelona. 

Premi de 500 € a la millor idea i acció innovadora ODS 3 Salut i benestar
Premi de 500 € a la millor idea i acció innovadora ODS 5 Igualtat de gènere
Premi de 500 € a la millor idea i acció innovadora ODS 10 Reducció de les desigualtats
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