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11..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ  

 

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona 

 

El juliol de 2005, el rector de la UB, Dr. Màrius Rubiralta, va donar un conjunt d’instruccions adreçades a la 

reorganització de la formació contínua en el si de la Universitat de Barcelona, que incloïa el nomenament d’un nou equip 

directiu. 

 

La primera de les grans actuacions va ser dur a terme la integració operativa de les dues entitats de la UB que es 

dedicaven a la formació contínua: Les Heures-Fundació Bosch i Gimpera (ensenyament presencial) i la Universitat de 

Barcelona Virtual (ensenyament a distància) sota una nova imatge conjunta: IL3 (Institut de Formació Contínua de la 

Universitat de Barcelona). 

 

L’IL3-Institut de Formació Contínua de la UB és, doncs, un mecanisme d’impuls de polítiques renovadores en el marc de 

la formació al llarg de la vida, guiades per la idea central de considerar aquesta activitat com una de les noves funcions 

de la universitat. L’IL3 vol esdevenir un instrument al servei dels centres de la UB per tal d’oferir una formació 

d’excel�lència, en obert i en corporatiu, i en les diverses modalitats d’impartició. No vol imposar-se sobre la resta 

d’iniciatives de la UB, però sí convertir-se en un pol d’atracció dels principals agents educatius. 
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Arran d’aquesta integració, el Grup UB modificava la seva configuració, que a grans trets es podria dibuixar d’aquesta 

manera: 
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Pel que fa pròpiament a la formació contínua, les entitats implicades en aquesta reorganització són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera, el nou Institut de Formació Contínua integra l’experiència, la metodologia i l’oferta formativa 

presencial i no presencial, i amplia la seva presència en formació semipresencial o blended learning, modalitat amb una 

demanda molt creixent en els darrers temps. 

Universitat de Barcelona Virtual, SL (UBV) Fundació Bosch i Gimpera (FBG)

Centre d’Innovació (CI)-FBGUB Virtual (UBV) Les Heures (LH)-FBG
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IL3 neix amb vocació de donar servei a tots els professionals (i per tant també a les empreses) nacionals i internacionals, 

amb la vocació de ser una gran comunitat de persones i organitzacions que comparteixen coneixements, reptes i 

il�lusions. La internacionalització és un dels principals eixos d’actuació de l’IL3, tot posant un èmfasi especial en els 

països emergents. 

 

L’IL3 és una institució in fieri, un projecte a ple rendiment que cerca la millor via jurídica per al seu desplegament i per a 

la seva plena incardinació en el si de la Universitat de Barcelona. L’IL3 aspira a ser un centre més de la UB i alinear-se 

amb el conjunt de polítiques liderades des del rectorat i el Consell de Direcció de la Universitat. Un exemple recent i 

significatiu és la prevista incorporació de l’IL3 a la Xarxa de Dinamització Lingüística. Una prova encara més contundent i 

radical és la submissió de tots els programes màster i de postgrau a l’aprovació de l’Agència de Postgrau. 

 

* El patronat de la Fundació Bosch i Gimpera el 29 de juny de 2006 i el Consell d’Administració de la UB Virtual, S.L. el 30 de juny de 2006 van debatre 

i aprovar aquest informe. 
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22..  ÒÒrrggaannss  ddee  ggoovveerrnn  eessttaattuuttaarriiss  

 

La integració operativa de les entitats que configuren l’IL3, és a dir, Les Heures-Fundació Bosch i Gimpera i la Universitat 

de Barcelona Virtual, comporta que actualment hi hagi els següents òrgans de govern principals, als quals ha d’afegir-se 

el Comitè Acadèmic: 

 

• Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera 

 

VOCALS EN REPRESENTACIÓ DEL CONSELL 
SOCIAL DE LA UB 

Joan Corominas Guerín 
Josep A. Díaz Salanova 
Rafael Foguet i Ambrós 
Ramon Plandiura Vilacis 
 

VOCALS CO-OPTATS 

Vicenç Aguilera Caelles 
Salvador Alemany Mas   
Dr. Josep Lluís Bonet Ferrer 
Albert Esteves Castro 
Dr. Miquel Martínez Martín 
Joan Molins Amat 

SECRETARI 

Jordi Camós Grau 

PRESIDENT 

Dr. Màrius Rubiralta Alcañiz 

VICEPRESIDENT PRIMER 

Juan-José López Burniol 

VICEPRESIDENT SEGON 

Dr. Joan-Francesc Pont Clemente 

VOCALS EN REPRESENTACIÓ DEL CONSELL DE 
GOVERN DE LA UB 

Dr. Fernando Albericio Palomera 
Dr. Joan Maria Malapeira Gas 
Dr. Marçal Pastor Anglada 
Dr. Jesús Contreras Hernández 
Agustí Ten Pujol 
Dr. Manuel Artís Ortuño 
Miquel Espinosa Saenz 
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• Consell d’Administració de la Universitat de Barcelona Virtual 

 

En representació del Grup Universitat de Barcelona 
 
Dr. Màrius Rubiralta Alcañiz, president  
Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, vicepresident  
Miquel Espinosa Sáenz 
Dr. Joan Maria Malapeira Gas 
Dr. Miquel Martínez Martín 

Secretaria 

Dra. Maria Teresa de Gispert Pastor, secretària no 
consellera 
Antoni Muñoz de Gispert, vicesecretari no conseller 

En representació del Grup Santander Central 
Hispano 
 
Dr. Fernando Tejerina García 
Antoni Pérez Portabella Muñoz 

En representació del Grup Caixa Catalunya 

Francesc Xavier Auguets Pratsobrerroca 
Josep Fabregat Clotet 

 

 

• Comitè acadèmic de l’IL3 

  

El Comitè Acadèmic es reuneix, almenys, dues vegades l’any i analitza l’oferta docent de l’Institut no compresa sota els 

conceptes “màster” i “curs de postgrau”, que són competència de l’Agència de Postgrau. La pròpia Agència mitjançant el 

seu director, Dr. Joan M. Malapeira, ha impulsat la creació d’aquest òrgan, que es reunirà per primera vegada durant el 

mes de juliol de 2006, del que formen part el Director General, el Sotsdirector General i el Director Acadèmic de l’IL3, el 

vicerector de Política Acadèmica i el de Política Docent de la Universitat de Barcelona, el Director i el Coordinador 

Acadèmic de l’Agència de Postgrau, un membre del Consell Social, dos representants del Consell d’Administració d’UB 

Virtual i un del Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera.  
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33..  LL’’eeqquuiipp  ddee  ddiirreecccciióó  ddee  ll’’IILL33  

 

La Direcció de l’IL3 té dos nivells diferents, el plenari de l’equip de direcció, que es reuneix cada quinze dies, i la comissió 

permanent, més reduïda, que ho fa regularment cada setmana. Els seus membres són: 

 

Dr. Joan-Francesc Pont, Director General* 

Agustí Ten, Sotsdirector General* 

Mar Jorro, Cap del Gabinet de Direcció* 

Gregorio Casamayor, Director Acadèmic*  

Elena Ripollés, Gerent* 

M. José Séculi, Adjunta a la Gerència 

Elena Subías, Directora de Programes  

Francisco Pérez, Director de Programes 

José A. Rodríguez, Director de Marketing i 

Comercialització 

Octavi Roca, Director de Solucions Corporatives 

Josep Lluís Deiros, Director de Tecnologia 

M. José Arpi, directora de Recursos Humans 

Guillem Íñiguez, director d’Economia i Finances 

Andrés Cascio, assessor del Director General** 

 

* Membres de la Comissió permanent de l’IL3 

** Convidat a les reunions del plenari 

 

Direcció de 
Programes

Solucions 
Corporatives

Marketing i 
Comercialit-

zació
Tecnologia Recursos 

Humans
Economia i 
Finances

Director General

Sotsdirector General

Director Acadèmic Gerent

Gabinet de Direcció

Secretaria Direcció
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Els membres del plenari de l’equip de direcció són els que dirigeixen els diferents departaments de l’IL3, que a grans 

trets es defineixen de la manera següent: 

 

1. Direcció general 

Director general: Joan-Francesc Pont 

Sotsdirector general: Agustí Ten  

 

L’objectiu fonamental de la Direcció General és dur a terme 

amb èxit la refundació de la formació contínua en el si de la UB 

i la integració operativa de les persones jurídiques associades, 

per tal de cercar la millor organització del servei públic en el si 

del Grup UB, tot i incardinant de forma estable i eficient el 

conjunt de les seves activitats en l’estratègia 2005-2020 del 

Rectorat de la UB i recuperant els nivells d’autofinançament del 

projecte. Així mateix, la Direcció General vetlla per la definició institucional de l’IL3, les relacions amb la resta de la UB i 

els vincles amb les administracions públiques i el món empresarial. 

Direcció de 
Programes

Solucions 
Corporatives

Marketing i 
Comercialit-

zació
Tecnologia

Recursos 
Humans

Economia i 
Finances

Director General

Sotsdirector General

Director Acadèmic Gerent

Gabinet de Direcció

Secretaria Direcció
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2. Gabinet de Direcció/Secretaria de Direcció 

Cap del Gabinet de Direcció general: Mar Jorro 

 

Dona suport tècnic i administratiu a la Direcció General de 

l’IL3, actuant d’staff facilitador i impulsor de les seves 

funcions i directrius tant externament com interna.  

 

Principals funcions: 

• Impuls, per delegació de la Direcció General, de laboratoris d’idees per a la millora de l’IL3, així com dels estudis 

d’anàlisi crítica i de prospectiva en els mateixos.  

• Actuar com a staff tècnic de projectes de la Direcció General en aquells àmbits i aspectes que li siguin encomanats 

• Suport a les relacions de la Direcció general (directors de cursos, clients, empreses, agents socials, etc.) 

• Direcció de protocol i comunicació institucional 

 

3. Direcció acadèmica 

Director acadèmic: Gregorio Casamayor 

 

Dissenya, defineix i implementa una oferta formativa de 

qualitat i detecta oportunitats de col�laboració en l’àmbit 

nacional i internacional, a banda de potenciar les relacions 

acadèmiques amb els col�laboradors de l’IL3. 

 
 

Direcció de 
Programes

Solucions 
Corporatives

Marketing i 
Comercialit-

zació
Tecnologia

Recursos 
Humans

Economia i 
Finances

Director General

Sotsdirector General

Director Acadèmic Gerent

Gabinet de Direcció

Secretaria Direcció

Direcció de 
Programes

Solucions 
Corporatives

Marketing i 
Comercialit-

zació
Tecnologia Recursos 

Humans
Economia i 
Finances

Director General

Sotsdirector General

Director Acadèmic Gerent

Gabinet de Direcció

Secretaria Direcció
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3.1. Direcció de programes 

Directors de programes: Elena Subías i Francisco Pérez 

 

Implementen les línies estratègiques definides per la Direcció 

Acadèmica vetllant en tot moment per la qualitat dels 

programes formatius ja sigui en referència als continguts i la 

metodologia com pel que fa a la gestió, acreditació i 

avaluació.  

Principals funcions: 

• Disseny de Programes 

• Planificació i coordinació de l’oferta formativa 

• Relació amb l’Agència de Postgrau de la UB 

• Relacions institucionals acadèmiques 

Dins de l’àmbit de la direcció de programes trobem quatre àrees: 

 

3.1.1. Gestió de Programes 

S’encarrega del disseny, creació i desenvolupament dels programes 

formatius, la coordinació del procés relacional amb la funció tutorial 

i la direcció, el seguiment de progrés acadèmic i les enquestes. 

 

Direcció de 
Programes

Solucions 
Corporatives

Marketing i 
Comercialit-

zació
Tecnologia Recursos 

Humans
Economia i 
Finances

Director General

Sotsdirector General

Director Acadèmic Gerent

Gabinet de Direcció

Secretaria Direcció

Direcció de programes

Gestió de
programes

Secretaria 
Acadèmica

Materials 
Formatius

Serveis als 
Alumnes
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3.1.2. Secretaria Acadèmica 

Gestiona i controla tot el procés de matriculació, recollida de documentació, control de pagaments, homologació i 

expedició de títols, certificats i altres documents acadèmics oficials. 

 

3.1.3. Materials Formatius 

La seva tasca consisteix en dissenyar i desenvolupar materials formatius, pedagògics i instructius de les diferents 

activitats formatives. 

 

3.1.4. Serveis Alumnes/Exalumnes 

La seva funció és implantar i gestionar tots els serveis adreçats a alumnes i exalumnes i serveis que complementen 

l'oferta formativa aportant-li un valor afegit, com són la Borsa de Treball, la Biblioteca, l'Associació d'Alumnes i Ex-

Alumnes, el programa d'avantatges que proporciona el carnet SomUB, etc. 
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3.2. Solucions corporatives 

Director de Solucions corporatives: Octavi Roca 

Defineix, amb la Direcció General, l’estratègia comercial i la dur a terme  en el Mercat corporatiu i garanteix la consecució 

dels objectius fixats. Estableix les polítiques de fidelització de clients i avaluació de l’impacte de la formació en els clients 

corporatius.  

Principals funcions: 

• Portar a terme l’acció comercial en el mercat corporatiu 

• Consultoria per detectar necessitats dels potencials clients 

• Comercialització de Solucions Corporatives per Institucions i 

Empreses 

• Seguiment satisfacció clients 

3.3. Marketing i comercialització 

Director de marketing i comercialització: José A. Rodríguez 

Dissenya i implementa l’estratègia de Marketing, Comunicació i 

Comercialització contemplant com a responsabilitats des de la 

potenciació de la imatge de la Marca fins a la prospecció de 

mercat i la captació d’interessats i de clients. Vetlla per la bona 

utilització de la Marca i potencia el posicionament en el Mercat de 

l’IL3 en els nivells de prestigi i qualitat fixats des de la Direcció General i dins del marc de la UB.  

Direcció de 
Programes

Solucions 
Corporatives

Marketing i 
Comercialit-

zació
Tecnologia

Recursos 
Humans

Economia i 
Finances

Director General

Sotsdirector General

Director Acadèmic Gerent

Gabinet de Direcció

Secretaria Direcció

Direcció de 
Programes

Solucions 
Corporatives

Marketing i 
Comercialit-

zació
Tecnologia

Recursos 
Humans

Economia i 
Finances

Director General

Sotsdirector General

Director Acadèmic Gerent

Gabinet de Direcció

Secretaria Direcció
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4. Gerència 

Gerent: Elena Ripollés 

Dirigeix i coordina els recursos sota les directrius de la Direcció 

General. Vetlla per l’organització interna, pel correcte 

funcionament administratiu i garanteix el suport dels serveis 

funcionals a l’àmbit acadèmic.  

Principals funcions:  

• Planificar i organitzar els processos en línia amb la política estratègica de la Direcció General. 

• Elaborar conjuntament amb els membres de l'Equip Directiu el pressupost anual de l’IL3 i vetllar pel seu 

acompliment. 

• Alinear l’IL3 al model d’organització i gestió de la Universitat de Barcelona. 

 

4.1. Tecnologia 

Director de tecnologia: Josep Lluís Deiros 

 

Aplica la tecnologia per millorar i facilitar la creació, 

comercialització i explotació dels productes, així com la gestió de 

clients. Facilita l’aprenentatge mitjançant la incorporació de 

noves tecnologies a la plataforma educativa de la formació no 

presencial.  

Direcció de 
Programes

Solucions 
Corporatives

Marketing i 
Comercialit-

zació
Tecnologia Recursos 

Humans
Economia i 
Finances

Director General

Sotsdirector General

Director Acadèmic Gerent

Gabinet de Direcció

Secretaria Direcció

Direcció de 
Programes

Solucions 
Corporatives

Marketing i 
Comercialit-

zació
Tecnologia Recursos 

Humans
Economia i 
Finances

Director General

Sotsdirector General

Director Acadèmic Gerent

Gabinet de Direcció

Secretaria Direcció
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4.2. Recursos Humans 

Directora de Recursos Humans: M. José Arpi 

Garanteix l’adequació dels recursos humans en la quantitat i perfil 

necessaris per al funcionament òptim de les activitats de l’entitat i 

vetlla per al seu desenvolupament professional. És responsable de 

la comunicació interna, així com de la qualitat en la prevenció de 

riscos laborals.  

4.3. Economia i finances 

Director d’Economia i finances: Guillem Íñiguez  

Gestiona i controla els recursos econòmics i financers necessaris 

per facilitar l’activitat de les entitats que configuren l’IL3 en les 

millors condicions de cost, rendibilitat i seguretat. Les principals 

funcions són: auditoria i control pressupostari, gestió de convenis i 

contractes (serveis legals), impostos i tresoreria, ingressos, 

pagaments i justificacions, gestió i logística d’espais i manteniment 

de l’edifici. 

Direcció de 
Programes

Solucions 
Corporatives

Marketing i 
Comercialit-

zació
Tecnologia Recursos 

Humans
Economia i 
Finances

Director General

Sotsdirector General

Director Acadèmic Gerent

Gabinet de Direcció

Secretaria Direcció

Direcció de 
Programes

Solucions 
Corporatives

Marketing i 
Comercialit-

zació
Tecnologia

Recursos 
Humans

Economia i 
Finances

Director General

Sotsdirector General

Director Acadèmic Gerent

Gabinet de Direcció

Secretaria Direcció



 

 19 

Aquest és l’organigrama complet de l’equip que treballa a Ciutat de Granada, 131 
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44..  LLaa  sseeuu  ddee  CCaann  CCaanneellaa  

 

L’ IL3 s’ubica al cor de la Barcelona urbana, i específicament al bell mig 

del districte amb més vocació de ser el motor del desenvolupament del 

coneixement i les tecnologies de la ciutat, el 22@. Barcelona és una 

ciutat reconeguda internacionalment pel seu caràcter cosmopolita i per 

acollir un dels clústers de formació més importants del món.  

 

L’edifici, adquirit per la UB a finals del 2005, és l’antiga fàbrica tèxtil de 

Josep Canela i Germans, construïda el 1.906 i reconvertida en un 

centre destinat a la formació el 1.996.  

 

Els espais es distribueixen de la manera següent: 

 

5 plantes amb 3.624 m2 de superfície 

1.084m2 d’aulari 

2.540m2 d’oficines  
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Equipaments: 

 

24 AULES 

• 21 aules multifuncionals 

• 3 aules d’informàtica 

Biblioteca integrada a la Biblioteca de la UB i al Sistema Bibliotecari català 

Servei de cafeteria-restaurant 

Servei de reprografia 

Xarxa wi-fi 

 

El dia 29 de juny de 2006 l’Ajuntament de la Ciutat i la Universitat de Barcelona han signat un conveni sobre la presència 

de la UB al districte 22@ que ratifica l’aposta conjunta per a la formació superior al Poblenou i que, entre altres coses, 

regula la remodelació urbanística de l’illa corresponent, amb les possibilitats de futur que això suposa per a l’IL3. 
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55..  AAccttiivviittaatt  ddee  ll’’IInnssttiittuutt..  PPrriinncciippaallss  pprroojjeecctteess  

 

El curs 2005-06 ha estat el de llançament del projecte IL3, i han coincidit en el temps l’execució de projectes de diversa 

índole, que podríem classificar en: 

 

5.1. PROJECTES DESTINATS A COMPLETAR LA INTEGRACIÓ OPERATIVA 

5.2. PROJECTES DESTINATS A LA CREACIÓ D’UNA COMUNITAT ACADÈMICA 

5.3. PROJECTES DESTINATS A LA VIABILITAT ECONÒMICA DE L’IL3 

 

5.1. PROJECTES DESTINATS A COMPLETAR LA INTEGRACIÓ OPERATIVA 

 

• Auditoria organitzativa 

• Auditoria de processos 

• Pla de sistemes 

• Gestor de continguts 

• Homogeneïtzació de condicions laborals 

• Llançament de la marca IL3 
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AUDITORIA ORGANITZATIVA 

L’objectiu del projecte és conèixer com estan funcionant en l’actualitat les dues entitats de forma ja integrada, validar 

l’eficiència del model organitzatiu definit i proposar accions de millora encaminades a perfeccionar l’encaix de l’estructura 

així com potenciar el talent i eficiència de les persones que hi treballen. El projecte analitza diversos aspectes: estructura 

organitzativa, organigrama relacional, segmentació de funcions, canals de comunicació, sistemes d’informació, model de 

presa de decisions,... Com a derivacions d’aquest projecte (dins el conjunt d’accions de millora a definir i executar) es 

poden incloure estratègies de comunicació, consolidació d’equips, formació en habilitats directives, millores en 

l’estructura organitzativa,... addicionalment a ser font d’informació molt rellevant per a la resta de projectes en curs. 

 

AUDITORIA DE PROCESSOS 

L’objectiu del projecte és definir els 7 processos crítics identificats, centrats en les àrees de negoci, per tal d’unificar els 

processos existents a les dues entitats i redefinir-los d’acord a la nova estructura organitzativa, fent-los alhora més 

eficients. El projecte utilitza una metodologia participativa, involucrant totes les àrees implicades en cada procés i posant 

l’èmfasi no tant en la descripció de la situació actual, com en el model de procés que seria convenient per a un mig 

termini, de forma coordinada amb el projecte de pla de sistemes. 

 

PLA DE SISTEMES IL3 

L’objectiu del projecte és l’anàlisi dels sistemes informàtics actuals a cadascuna de les societats i la definició de sistemes 

informàtics únics per a IL3, integrant les inversions i els desenvolupaments específics creats en una solució comuna. La 

primera fase del projecte consisteix en la detecció de necessitats de cadascuna de les àrees, priorització d’aquestes 

necessitats i inici dels desenvolupaments prioritaris. 
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GESTOR DE CONTINGUTS 

Ja abans de dur-se a terme la integració operativa, la UB Virtual va començar a desenvolupar un projecte que havia de 

comportar l’adquisició d’un gestor de continguts. Un gestor de continguts és una eina informàtica que permet 

organitzar la creació i el manteniment d’informació de forma col�laborativa. La informació pot emmagatzemar-se sense 

una estètica o format concret, de manera que pugui adoptar la del lloc en és publicada. El Gestor permet una 

categorització sofisticada dels continguts per tal de que puguin ésser classificats amb facilitat. 

 

Arran de la integració, es va ampliar aquest projecte al conjunt de l’IL3, possibilitant també que se’n pogués beneficiar la 

totalitat de la Universitat de Barcelona. Aquesta potent eina, a banda de gestionar la informació continguda en la web de 

la institució, també desenvolupa una tasca importantíssima de sistematització de la informació interna, imprescindible 

per a gestionar eficientment els productes ofertats i les persones interessades en els nostres productes. A tall d’exemple, 

alguns dels beneficis de disposar d’aquesta eina són: 

 

En l’àmbit del màrqueting i la comercialització: Estalvi d’un 35% del temps del dissenyador en realitzar canvis als sites, 

creació de webs de producte i escola de forma ràpida, Actualització automàtica de la informació dels cursos a sites 

externs, publicació automàtica d’avisos i notícies amb data de caducitat, interactivitat a la web: bidireccionalitat de la 

informació a través d’enquestes i altres elements, manteniment actualitzat de les dades dels cursos amb materials 

formatius, extracció automàtica dels temaris dels cursos per generar programes, etc. 

 

En l’àmbit de corporativa: Creació àgil de la web de Corporativa, actualització automàtica de la web de Corporativa, a 

banda de tots els avantatges esmentats per a la web de l’IL3, creació àgil, ràpida i econòmica de cursos a mida, creació 

de diferents noves solucions a mida amb diferents formats, d’una manera ràpida i econòmica, ampliació de l’oferta de 



 

 26 

Corporativa: possibilitat de comercialització dels serveis oferts pel gestor de continguts, possibilitat de paquetitzar 

l’oferta en funció del sector al qual pertany el client, etc. 

 

En l’àmbit de producció de materials de cursos (tant no presencials com presencials): Accés als continguts: Font única 

d’informació, categorització dels continguts en tipologies funcionals, indexació elements multimèdia i fotografies. 

Reutilització: Facilitat per actualitzar els continguts, reutilitzar continguts en diferents cursos. Publicació: Remaquetació 

gràfica, canvis de format i publicació en diversos llocs, facilitat per multimedialitzar els continguts dels cursos. 

 

HOMOGENEÏTZACIÓ DE CONDICIONS LABORALS 

L’objectiu del projecte és definir, conjuntament amb les representacions sindicals d’ambdós institucions, el marc de 

condicions laborals vàlid per als treballadors d'IL3, per tal de simplificar les relacions laborals, evitar greuges comparatius 

entre col�lectius i millorar el clima laboral dels treballadors d'IL3. El projecte aborda el sistema de classificació 

professional, l’estructura i política retributiva, la jornada i horaris de servei, el sistema de beneficis socials, les polítiques 

de selecció i promoció de treballadors i la política de formació, com a principals aspectes a consensuar durant l’exercici 

2006. 

 

LLANÇAMENT DE LA MARCA IL3 

Arran de la integració operativa, es va crear una nova marca, IL3, per tal d’aglutinar tota l’oferta existent tant de Les 

Heures com de la UB Virtual. El procés de llançament de la nova marca encara no ha finalitzat plenament, ja que al 

coexistir les marques anteriors el procés s’està realitzant progressivament. El llançament de la marca ha comportat 

realitzar un esforç de comunicació important, tant pel que fa a anuncis en premsa, adaptació de la pàgina web, difusió 

entre la comunitat acadèmica de l’IL3 i de la Universitat de Barcelona en general, etc. 

 



 

 27 

Qualsevol llançament d’una nova marca és complexe, i en el nostre cas hi ha la dificultat afegida que es tracta de donar 

a conèixer una nova marca que n’aglutina dues de preexistents i ja consolidades a diferents graus en els seus àmbits 

d’influència. Per aquest motiu, la primera campanya de difusió, que vam anomenar “Ara som més”, es va centrar 

precisament en explicar que Les Heures i la UB Virtual havien donat com a resultat l’IL3. En total, es van publicar 12 

anuncis, publireportatges i articles en premsa i revistes, aprofitant els impactes per convidar al públic a visitar l’estand de 

l’IL3 a Futura 2006. 

 

Posteriorment, la campanya continua amb l’objectiu d’anar associant la marca a l’oferta formativa integrada per al curs 

2006-07. Aquesta part de la campanya continuarà durant la resta de l’any 2006, i de moment hi ha hagut 18 aparicions 

en diferents mitjans (premsa, revistes i televisió). A banda, també s’ha d’afegir la inclusió de l’IL3 i la seva oferta 

formativa a diferents portals especialitzats en formació, comunitats virtuals, llistes de distribució, etc. 

 

Encara és massa aviat per poder fer una valoració de l’impacte de la nova marca, ja que precisament ara entrem en el 

període de màxima difusió tant dels anuncis en premsa com de les campanyes específiques de màrqueting directe (on-

line i off-line). No obstant això, les perspectives són esperançadores, ja que de moment la percepció dels interessats 

actuals que han respost a les diferents accions que hem posat en marxa és molt positiva. 
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5.2. PROJECTES DESTINATS A LA CREACIÓ D’UNA COMUNITAT ACADÈMICA 

 

Són projectes de vertebració de l’IL3 com un centre universitari: 

 

• La incardinació en el si de la UB 

• El Claustre 

• El defensor de l’alumne 

• L’àrea de Serveis a alumnes i exalumnes 

• L’inici de la definició d’unitats acadèmiques  

• La transversalitat i les activitats obertes 

 

LA INCARDINACIÓ EN EL SI DE LA UB 

L’IL3, com ja hem dit en alguna ocasió, aspira a ser un centre més de la Universitat de Barcelona. Aquesta frase 

simbolitza la voluntat ferma d’incardinar-se en el si de la Universitat. Des del primer dia, la implicació i recolzament del 

rectorat, del Consell de Direcció i de la pròpia Agència de Postgrau han facilitat que es produeixi un acostament molt ben 

definit entre l’IL3 i la resta de la UB. Cal que el conjunt de la Universitat conegui l’IL3 per tal de poder avançar, i una de 

les tasques ja endegades aquest curs 2005-06, que s’intensificaran encara més el curs vinent, ha estat precisament 

donar a conèixer el nou projecte a diferents instàncies. A banda de les reunions individuals, les fites més importants, en 

aquest sentit, han estat: 

- Estreta col�laboració amb l’Agència de Postgrau: com no podia ser d’altra manera, la interlocució entre l’IL3 i 

l’Agència és fluïda i constant, i en les diverses reunions mantingudes s’han establert els principals protocols 

d’actuació, tant pel que fa a la interlocució, a la sistemàtica de presentació de propostes, a la coordinació entre les 

diferents àrees de l’IL3 implicades directament amb l’Agència (direcció i gestió de programes, secretaria acadèmica) 
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per tal d’establir uns circuits àgils de funcionament. A més, també es treballa conjuntament en la definició de criteris 

de qualitat de cursos, de requisits, etc. 

- Consell de Direcció de la UB del 21 de febrer de 2006: la reunió es va celebrar a l’IL3, i a banda dels membres de 

l’equip rectoral es va comptar amb l’assistència de bona part de l’equip directiu de l’IL3. Es va fer una presentació 

força àmplia del nou projecte, i es van intercanviar punts de vista sobre estratègies, funcionament, interlocució, etc. 

Va ser una ocasió ideal per compartir i explicar relaxadament els aspectes més fonamentals de l’IL3. 

- Conferència de degans i directors de centre de 7 d’abril de 2006: la celebració d’aquesta conferència es va realitzar a 

les instal�lacions de l’IL3, i es va fer una presentació a aquest col�lectiu del nou projecte. La reunió també va servir 

per poder recollir les observacions que degans i directors van fer respecte de l’Institut, i aquells aspectes que no es 

van poder tractar per manca de temps es van resoldre en la segona part d’aquesta reunió, duta a terme el 8 de maig, 

i on va assistir el director general de l’IL3. 

 

EL CLAUSTRE 

El Claustre docent de l’IL3 pretén ser un dels principals instruments 

d’acostament i implicació del professorat intern i extern que 

col�labora amb l’IL3 i la pròpia institució, que com es pot veure a la 

taula supera les 2.000 persones. 

 

És una ocasió perfecte per tal de potenciar el treball conjunt entre 

docents –tant de l’ensenyament presencial com no presencial- per tal de millorar cada dia la qualitat dels nostres cursos, 

la comunicació bidireccional entre totes aquelles persones que fan possible que els cursos es duguin a terme 

satisfactòriament: agents docents, direcció acadèmica, coordinació, etc. 

 

Agents docents de l’IL3

TOTAL

Directors cursos 286

Professor/tutor 1.100

Autors 675

TOTAL 2.061
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Durant aquest curs 2005-06 s’han celebrat dues reunions del Claustre. La primera, de presentació, es va celebrar el 29 

de setembre a la Facultat de Biologia, on es va presentar el nou projecte IL3 sota la presidència del rector de la 

Universitat de Barcelona. 

 

La segona reunió del Claustre es va adreçar especialment a directors i coordinadors dels cursos de l’IL3, i tenia per 

objectiu analitzar les tendències en formació contínua. La trobada es va celebrar el 16 de juny, i durant tot el matí es va 

treballar, en diversos tallers dividits per àmbits, per posar en comú els aspectes principals que afectaven al potencial dels 

nostres docents i de la institució, la metodologia, la qualitat, la fidelització i el posicionament. Fruit d’aquest treball es 

van posar de manifest aquells punts forts i febles que permetran treballar per avançar cap a una institució cada vegada 

més humana, dinàmica i de prestigi. 

 

EL DEFENSOR DE L’ALUMNE 

La creació d’aquesta figura, present en altres institucions, pretén que els usuaris dels nostres serveis tinguin una 

garantia addicional per a la defensa dels seus interessos. La majoria de les reclamacions o suggeriments que es 

presenten es poden resoldre per la via ordinària, però una garantia addicional contribuirà a generar més confiança i 

credibilitat entre els alumnes. El defensor és una persona a qui es dota de la independència necessària per dur a terme 

aquesta tasca, i depèn directament del director general de l’IL3. Exerceix les seves funcions sens perjudici de les 

competències del Síndic de Greuges del conjunt de la UB. 
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L’ÀREA DE SERVEIS A ALUMNES I EXALUMNES 

La Universitat en general, i l’IL3 en particular, no ha de ser un lloc on simplement es reben classes, sinó un espai de 

convivència. És per això que pensem que és fonamental acollir els nostres alumnes des del minut zero, és a dir, des de 

que es posen en contacte amb nosaltres per primera vegada. Volem que l’IL3 sigui un lloc on realitzar-se com persones, 

on compartir experiències, tant acadèmiques com vitals. 

 

En aquest sentit, un altre dels elements estratègics per a l’IL3 és la potenciació de serveis addicionals per als alumnes 

que passen per les nostres aules (presencials i virtuals) o que ja hi han passat. Ja des de la integració de les estructures 

preexistents es va crear aquesta nova àrea amb personalitat pròpia. 

 

L’objectiu de l’àrea és, doncs, acollir els estudiants i oferir-los tots aquells serveis que puguin contribuir a millorar i 

complementar la seva estada amb nosaltres. I, quan finalitzi l’estada amb nosaltres, volem que se segueixin sentint 

membres de la nostra institució, que continuïn vinculats amb nosaltres. 

 

Durant aquest curs s’ha estat treballant per posar en marxa diversos serveis. Alguns d’ells ja estan operatius, mentre 

que altres, més complexos, estaran preparats per a l’inici del proper curs acadèmic. Entre aquests serveis destaquen: 

InfoTreball.il3 (accés a les ofertes de pràctiques i de treball per a membres de la comunitat IL3), PràctiquesIL3, borsa de 

treball, activitats acadèmiques no docents i el suport a la creació de diferents associacions d’exalumnes. En aquest sentit, 

ha estat una fita important la celebració el 27 de maig de l’MBA Meeting 2006: I Trobada Internacional de la Xarxa 

d’Empresa de l’IL3 
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L’INICI DE LA DEFINICIÓ D’UNITATS ACADÈMIQUES 

Els àmbits de coneixement que convergeixen en l’IL3 són molt nombrosos, i pensem que en determinats casos es pot 

potenciar la seva existència i coneixement, fent un tractament integrador d’una oferta formativa plural que s’adreça a un 

sector professional i/o a un col�lectiu homogeni: les unitats acadèmiques.  

 

Els objectius d’aquestes unitats es poden resumir en difondre la seva existència, potenciar la formació en obert (ampliar 

gradualment l’oferta formativa, incorporar totes les modalitats i afavorir els itineraris creuats), transformar determinats 

productes per a corporativa i oferir serveis de consultoria. 

 

D’aquesta manera, tant els usuaris que es volen centrar en aquests àmbits de coneixement com els agents docents 

implicats i l’IL3 se’n poden veure beneficiats. 

 

Alguns exemples d’unitats que a poc a poc estan prenent cos són: Mediació (familiar, comunitària, salut, educativa…), 

TPM, Gestió Cultural, Museografia, Business Programmes, Salut i Societat (Gerontologia, Residències, Dependències, 

etc.). 

 

LA TRANSVERSALITAT I LES ACTIVITATS OBERTES 

Malgrat que, com ja hem dit, a l’IL3 convergeixin moltes àrees de coneixement diferents, volem aconseguir potenciar el 

sentiment de pertinença a l’IL3 en particular, i a la Universitat de Barcelona en general. 

 

Per aquest motiu, estem potenciant la transversalitat en l’organització de diverses activitats, fent-les extensives als 

membres de la comunitat acadèmica. Alguns dels exemples de transversalitat són el Claustre docent, l’acte d’inauguració 

de curs organitzat per a tota la comunitat, enlloc de sumar multitud de petites inauguracions, etc.. També hem treballat, 
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i ho seguirem fent, per tal de fer extensives algunes de les activitats organitzades per un o diversos cursos (conferències, 

seminaris, etc.) a la resta d’alumnes i docents. Potenciar la comunicació i difusió de les activitats realitzades contribuirà, 

en bona mesura, al seu coneixement i, per tant, pot despertar l’interès d’altres persones.  

 

5.3. PROJECTES DESTINATS A LA VIABILITAT ECONÒMICA DE L’IL3 

 

• Reorganització de la Direcció de programes 

• Reestructuració de la Direcció de Solucions Corporatives 

• Recuperació de les relacions internacionals 

• Creació de l’R-Team 

• Rendibilització de la plataforma virtual 

 

REORGANITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE PROGRAMES 

Un dels principals eixos de l’èxit de l’IL3 és el bon funcionament de la direcció i gestió dels programes que s’imparteixen. 

La tasca realitzada per l’equip de programes enguany ha estat especialment intensa, ja que s’ha estudiat la totalitat de 

l’oferta formativa preexistent (uns 600 programes, entre presencials i no presencials) per tal de dotar-la de la coherència 

necessària i aprofitar les sinergies entre les diverses modalitats de docència que faran possible implantar la 

semipresencialitat en determinats casos. Ja el curs 2006-07 s’impartiran una vintena programes en aquesta modalitat. 

 

Com es pot veure a la taula adjunta, el curs 2004-05 van passar per les nostres aules uns 28.000 alumnes en total, fet 

que comporta disposar d’una direcció de programes efectiva i motivada, que combini l’eficiència en la gestió amb un 

equip cohesionat que s’impliqui fortament per aconseguir millorar dia rere dia l’activitat de l’Institut. 
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  Obert Total obert Corporatiu 
Total 

corporatiu TOTAL ALUMNES 

  Presencial No presencial   Presencial No presencial     

Alumnes 2004-05 2.570 10.963* 13.533 3.601 10.927 14.528 28.061 
Previsió alumnes 
2005-06 2.688 11.801** 14.489 2.370 6.511 8.881 23.370 

Variació en % 5% 8% 7% -34% -40% -39% -17% 
 

* Inclou 8.393 alumnes de formació complementària (crèdits de lliure elecció) 

** Inclou 8.580 alumnes de formació complementària (crèdits de lliure elecció) 

 

Les dades ens mostren la comparativa del nombre d’alumnes del curs 2004-05 respecte de la previsió del curs 2005-06, 

que encara no podem donar per tancat. Pel que fa a la formació en obert, s’espera que hi hagi un lleuger increment en el 

nombre d’alumnes (5% en presencial i 8% en no presencial), mentre que les dades d’alumnes de corporativa es preveu 

que siguin sensiblement inferiors, malgrat que en aquest cas la facturació no està estretament vinculada al nombre 

d’alumnes. Aquesta davallada ve motivada en part per la finalització de projectes internacionals amb un nombre 

d’alumnes molt elevat. A més, s’està produint un canvi en l’orientació de la recerca de clients corporatius, ja que s’ha 

posat molt d’èmfasi en proveir les empreses dels serveis que requerien (confecció i adaptació de materials, formació de 

formadors, etc.), com es veurà una mica més endavant en la relació dels principals projectes aconseguits durant aquest 

curs. 

 

Aquest curs acadèmic s’ha treballat en diferents àmbits, a banda de gestionar els programes en curs: 

• Interlocució directa amb els directors i coordinadors, per tal d’explicar-los el nou projecte, la nova direcció de 

programes i recollir les seves impressions respecte al futur. 

• Revisió i redefinició de l’oferta formativa per al curs 2006-07. 
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• Posada en marxa de l’àrea de Serveis a alumnes i exalumnes 

• Interlocució directa amb els partners d’activitat per ampliar el projecte que desenvolupàvem conjuntament, per 

exemple l’ampliació de l’acord amb el Consorci Hospitalari de Catalunya a les modalitats formatives presencials i 

semipresencials; o amb l’Institut Micromat, amb el mateix objectiu però per als àmbits de Farmàcia i de Nutrició i 

Alimentació. 

• Integrar en la gestió operativa l’oferta adreçada a enginyers i tècnics com a fruit de l’acord entre la UB i el Col�legi 

d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

• Recuperació dels projectes que es desenvolupaven a llatinoamèrica per tal que siguin gestionats pels departaments 

funcionals corresponents. 

• Sistematització dels processos duts a terme per la Secretaria acadèmica, ja que són substancialment diferents per 

al productes presencials que per als no presencials. 

• Disseny d’un centre de recursos per als docents de l’IL3, per tal de posar a la seva disposició material que pot ser 

útil, un taller de formació per a formadors, instruments de suport de docència, etc. Es preveu que aquest projecte 

s’acabi de desenvolupar i implantar a partir d’octubre de 2006. 
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REESTRUCTURACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE SOLUCIONS CORPORATIVES 

Un dels objectius estratègics de la direcció de l’IL3 és potenciar l’activitat envers les empreses, per tal de cobrir les 

necessitats que puguin tenir i que l’IL3, tant en la vessant de formació com en la de consultoria, els pot oferir. 

 

Aquesta línia estratègica va comportar reestructurar l’àrea de Solucions Corporatives per tal d’aconseguir: 

� Potenciar l’establiment de projectes de gran envergadura. Bona part dels projectes que s’havien aconseguit fins el 

moment eren amb empreses petites i mitjanes. En aquesta nova etapa, a banda d’aquests projectes se’n volen 

aconseguir de més importants i de realització plurianual, per tal d’aconseguir una col�laboració i uns ingressos més 

estables. Durant el període, destaca l’assoliment dels següents grans projectes:  

� ESAP (Escuela Superior de Administración Pública) de Colòmbia: En col�laboració amb la Universitat Lliure 

d’Amsterdam i amb l’EAPC (Escola d’Administració Pública de Catalunya), es contribuirà a la formació de 

funcionaris i càrrecs electes d’aquell país, produint els materials necessaris, duent la terme la formació de 

formadors, etc., en un projecte de 3 anys de durada. 

� Ministerio de Sanidad de El Salvador. Universidad de El Salvador. Agència Espanyola de Cooperació 

Internacional, El Salvador. PROJECTE DE FORMACIÓ DE FORMADORS. Té com a objectiu reforçar el procés de 

capacitació dels docents locals per dur a terme el Màster en Gestió Hospitalària (únic a la zona 

centroamericana), i garantir la seva continuïtat en el temps. El projecte tindrà un any de durada. 

� PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA PEDAGÒGICA I TECNOLÒGICA. Té com a objectiu la capacitació de la 

Universidad de El Salvador en els àmbits pedagògics i tecnològics per tal que puguin gestionar, de forma 

autònoma, els seus propis programes de formació a distància. El projecte tindrà una durada de tres anys.  

� Unión Sindical Obrera de Catalunya. Formació de professorat de escola bressol i ensenyament obligatori 

d’escoles concertades en modalitat presencial. Aquest projecte afecta a uns 1.450 alumnes. 
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� Comissions Obreres de Madrid, federació de salut. Formació de personal sanitari dins de programes 

subvencionats per la Fundació tripartita. Aquest projecte afecta uns 500 alumnes. 

� Formació a mida per a mutues. Màster en Medicina avaluadora per a Cyclops y Asepeyo. 

� 9MAR. Aquesta empresa col�labora a la creació i impartició d’un Màster en Art Actual, la primera edició del 

qual s’iniciarà al gener de 2007. 

� Potenciar els projectes internacionals. Com veurem més detalladament en el següent apartat, és fonamental ampliar 

la xarxa de relacions internacionals, i un dels principals àmbits d’actuació és, precisament, a través de projectes a 

mida realitzats amb altres institucions, com hem vist amb alguns dels projectes explicats. 

� Ampliar els àmbits de col�laboració amb les empreses i institucions col�laboradores, oferint assessorament i 

consultoria a les empreses que ho requereixin. D’aquesta manera, l’IL3 es pot convertir en el centre de referència per 

a les necessitats tant de formació interna com de millora de l’eficiència de l’empresa. No es tracta de disposar d’una 

consultora pròpia, sinó de canalitzar aquestes feines de consultoria per tal que els experts en les diferents matèries 

que s’ofereixen a l’IL3 i a la Universitat de Barcelona en general tinguin més possibilitats de col�laborar en el nou 

projecte. 

 

Actualment s’està acabant de dur a terme aquesta reestructuració, que s’està realitzant progressivament per tal d’anar 

adaptant els perfils de les persones que actualment treballen en aquesta àrea a la nova manera de funcionar del 

departament. 
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RECUPERACIÓ DE LES RELACIONS INTERNACIONALS 

Establir relacions amb organismes i universitats de més enllà de les nostres fronteres és un objectiu estratègic que s’ha 

impulsat durant aquest curs, i que es potenciarà encara més el curs vinent. Durant el període s’han recuperat les 

relacions amb organismes internacionals, com ara l’EFMD (European Foundation for Management Development), EUCEN, 

(European Universities Continuing Education Network), etc. Així mateix, també hem passat a formar part de l’ASEPAM 

(Asociación Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas) i, arran de la celebració de Virtual Educa, vam gestionar 

que la Universitat de Barcelona s’adherís al compromís de creació de la Fundació IberFuturo, un instrument de gestió de 

projectes iberoamericans d’educació, formació, innovació i cooperació per al desenvolupament. 

 

A banda, també s’ha iniciat o intensificat la col�laboració amb diverses universitats d’altres països, com ara: Columbia 

University (EUA), Barna Business School (República Dominicana), Universitat de Belgrano (Argentina), la Universitat 

Lliure d’Amsterdam (Holanda), la Universidad Católica de Valparaíso (Xile), Universidad de El Salvador, etc.  

 

CREACIÓ DE L’R-TEAM 

El passat mes de maig es va acordar la constitució d'un equip intern i informal de recerca ("R-Team") sobre formació 

mitjançant TIC (e-learning / b-learning / m-learning / t-learning / .... ) en el si de l'IL3. La voluntat és aplegar les 

persones de l'organització que tinguin inquietuds científico-acadèmiques sobre aquesta temàtica  i fomentar les seves 

aptituds i actituds investigadores, amb el suport i incentiu institucional de l'IL3. Amb la seva constitució, es pretén que 

aquest R-Team faci de "think-tank" sobre la matèria i impulsi la nostra presència i posicionament en l'entorn científic 

(congressos, publicacions,  fòrums, projectes internacionals, etc. Igualment, es pretén que l'R-Team sigui el facilitador de 

la transmissió i actualització de coneixement  al conjunt de l'organització i per altra banda, esdevingui la nostra baula de 

relació amb els grups de recerca formals de la UB en aquestes àrees de coneixement. 
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RENDIBILITZACIÓ DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

Actualment, l’IL3 treballa amb la plataforma virtual subministrada per Web-ct. A través d’aquesta plataforma es dona 

servei tant a l’IL3 com a la resta de la Universitat de Barcelona. 

 

Com a conseqüència de l’anàlisi tècnic efectuat en el seu moment es va escollir Web-ct, per la qual es paga una llicència 

d’àmbit il�limitat pel que fa al número d’usuaris. Tenint en compte el nostre volum d’alumnes suposa un cost molt baix. 

L’empresa que desenvolupa web-ct facilita les diferents versions que incorporen noves prestacions i el suport tècnic 

necessari. 

 

La filosofia d’ús de Web-ct per part d’IL3 és no mantenir-se “captiu” de la mateixa, sinó que tota la informació rellevant 

que es fa servir (continguts cursos, bases de dades d’usuaris, comunitats virtuals, etc.) més totes les aplicacions de 

gestió associades (matriculació, seguiment d’alumnes, altes i baixes, control d’accés, creació d’aules..) està distribuïda 

en sistemes d’informació propis (desenvolupats o integrats per tècnics d’IL3).  

 

D’altra banda, cal tenir en compte que la fiabilitat d’aquest sistema és una garantia per empreses i institucions que 

contracten els programes de formació a mida d’IL3, de manera que la plataforma forma part dels serveis associats a la 

formació. Per exemple: Escola d’Administració Pública de Catalunya, AECI Bolivia, Bankinter, etc. 
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66..  BBaassttiirr  ll’’IILL33  ddee  22000077  aammbb  iimmaaggiinnaacciióó  

 

El curs 2005-06 ha estat el de llançament d’una nova marca, el d’estudiar i conèixer a fons les característiques de les 

entitats preexistents per tal de potenciar-ne els punts forts i de modificar els febles. 

 

Durant aquest curs, a banda de les tasques i projectes que s’han esbossat en aquest informe, s’ha intentat traslladar a 

tota l’organització una nova manera de fer, una direcció humanista que pretén extreure de les persones el millor que 

tenen. 

 

De tots els cursos s’ha de fer balanç. I aquest curs 2005-06 no n’és l’excepció. El balanç té un regust estrany com a 

conseqüència de l’activitat –triple en alguns casos- que s’ha hagut de dur a terme aquest any. La integració operativa 

(diferents cultures, maneres de fer, sistemes de gestió, fins i tot llenguatge!), el trasllat de dues seus a una de nova amb 

nous equips de treball, la coexistència de diverses entitats que han obligat a repensar tota la comptabilització del nou IL3 

per fer-los compatibles, la diversificació de plans de sistemes, el llançament d’una nova marca i d’una nova manera de 

fer en un context que podríem qualificar de “dues empreses en funcionament”, etc. En definitiva, ha estat un curs amb 

una complexitat extrema que ha fet que totes i cadascuna de les persones que han iniciat aquesta aventura hagin quedat 

extenuades, mentre que no tots els objectius, per excessius i inajornables alguns d’ells probablement, s’han pogut 

acomplir a la perfecció. 

 

Però ha valgut la pena. L’esforç no ha estat en va, ja que ara podem pensar, efectivament, en bastir un IL3 potent, a 

escala humana i repensat amb imaginació. 
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Molts dels projectes que s’han iniciat aquest curs i que han de permetre integrar i facilitar la gestió veuran els seus fruits 

el curs 2006-07 (pla de sistemes, auditoria organitzativa, auditoria de processos, gestor de continguts, etc.), ja que han 

estat processos llargs que s’han treballat durant molts mesos. 

 

Bona part de les oportunitats que han de fer créixer aquest Institut i consolidar-lo tant en el si de la Universitat de 

Barcelona com en la societat en general han anat sorgint durant aquests mesos de treball conjunt, en equip. I també el 

curs 2006-07 veuran la llum, a banda dels que es puguin anar afegint dia a dia. 

 

Esmentem algunes d’aquestes oportunitats: 

� La nova organització. L’IL3, fruit de la integració operativa de Les Heures i de la UB Virtual, ha esdevingut la 

primera en oferta formativa i en volum d’alumnes d’Espanya pel que fa a formació contínua. No cal dir que 

aquesta dada és prou rellevant com per mirar el futur amb optimisme, i evidentment, com un gran repte. A més, 

és l’única especialitzada en totes les modalitats de formació (presencial, no presencial i semipresencial) i està 

perfectament integrada en el si d’una de les universitats més grans. 

� Potenciar la innovació. Actualment hi ha dues àrees, materials formatius i nous productes, que destinen part dels 

seus esforços a la creació i producció de projectes innovadors. Impulsar aquestes àrees permetrà realitzar una 

tasca molt important de recerca i desenvolupament, element cabdal en la consecució de projectes atractius per al 

mercat, tant en obert com en corporatiu, i en qualsevol de les modalitats d’impartició. 

� Ampliar l’oferta formativa en obert. L’especialització en les tres modalitats (presencial, semipresencial i no 

presencial) és una oportunitat per tal d’ampliar i ajustar l’oferta formativa en obert per tal de satisfer les 

demandes del mercat. A més, i arran del conveni de formació signat amb el Col�legi Oficial d’Enginyers Industrials 

de Catalunya, s’obre un ventall de possibilitats pel que fa a la formació en l’àrea d’enginyeria. 
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� Ampliar i millorar la qualitat dels serveis associats a la formació. La posada en marxa de l’àrea de serveis a 

alumnes i exalumnes permetrà oferir i ampliar serveis que ens poden diferenciar d’altres institucions: pràctiques, 

borsa de treball, xarxa de relacions amb exalumnes, defensor de l’alumnat, etc. 

� Corporativa. nous serveis i nous productes. Fruit de la reorganització de l’àrea, es reforça tant l’àmbit 

internacional com l’institucional. Aquest fet, unit a la recerca de projectes més ambiciosos i a la creació de les 

unitats acadèmiques, que poden crear sinergies entre la formació en obert i en corporatiu, fan que el curs 2006-

07 es pugui notar una millora molt important en aquesta àrea. 

� Projecció internacional. a banda de les relacions que s’estan enfortint amb diverses institucions, els projectes 

internacionals constituiran una línia de negoci corporatiu, i se seguiran ampliant les aliances amb universitats, 

institucions i escoles de negocis a Llatinoamèrica i Europa preferentment. 

� Millorar el rendiment econòmic. Els aspectes apuntats anteriorment, junt a les economies d’escala que s’aniran 

produint entre les diferents modalitats d’impartició, la inversió en tecnologia que faciliti la gestió, l’impuls de la 

vessant de la comercialització dins del màrqueting i la corporativa com a vehicle per al finançament dels 

programes en obert permeten pensar que seguirà millorant el rendiment econòmic ja apuntat durant l’any 2005. 

 

 

 


