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Eurecat Academy, formació
tecnològica avançada i innovadora
Eurecat és una de les principals organitzacions d’investigació aplicada a Europa.
Aglutina l’experiència de més de 650 professionals desenvolupant la seva activitat en
11 localitzacions a Catalunya. R+D aplicada, serveis tecnològics, formació, consultoria
i esdeveniments de transferència de coneixement són alguns dels serveis que Eurecat
ofereix per a grans, mitjanes i petites empreses de tots els sectors. El valor afegit
d’Eurecat consisteix en accelerar la innovació, disminuir la despesa en infraestructures
científiques i tecnològiques, reduir els riscos i proporcionar coneixement especialitzat a
mida de cada empresa.
Amb un clar compromís amb la innovació i la competitivitat del teixit empresarial,
Eurecat Academy lidera la transferència, fruit del coneixement generat en el centre, cap
a l’entorn industrial, mitjançant la formació d’especialització d’alt valor tecnològic.
De cara a superar els reptes provocats per la pandèmia i fer front als canvis futurs a
nivell econòmic i social, Eurecat Academy aposta per posar en valor les seves capacitats
multitecnològiques i els seus trets diferencials per a impulsar la transformació digital
i l’economia circular. Des d’Eurecat Academy, convençuts d’aquest plantejament, us
presentem una oferta de formació tecnològica avançada, adaptada a les necessitats de
les empreses i amb un alt component pràctic i acadèmic que facilita aquest camí cap a la
transformació digital i verda.
D’altra banda, el món canviant obre també noves oportunitats i noves mirades cap una
virtualització del nostre entorn. En aquest sentit, Eurecat Academy, ha fet una aposta
diferenciadora i clara cap a noves metodologies i eines pedagògiques que han facilitat
l’aprenentatge continuat a través de la formació online, en totes les seves modalitats.
Amb l’objectiu de facilitar aquesta transformació digital i verda, oferim entorns virtuals
a mida de les empreses, facilitant la formació online als seus recursos humans, impactant
en les seves competències i habilitats i sempre alineats amb l’estratègia i els valors
organitzatius.
L’equip d’Eurecat Academy es posa, com sempre, al servei de les empreses i, sobretot,
al servei dels nostres alumnes per inspirar el seu lideratge, per mantenir el coneixement
tecnològic, la innovació, el talent i la dimensió humana necessaris per afrontar la
transformació digital i verda.

Marc Capellades
Director Eurecat Academy
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Més de 8.000

Accions formatives impartides
Per transferir el coneixement
Tecnològic més avançat.

El nostre
Valor diferencial
Experiència

Instal·lacions

90.000 professionals han participat
En les més de 8.000 propostes formatives
En els darrers 30 anys.

Als nostres centres formatius
De Cerdanyola, Sabadell, Mataró, Canet,
Barcelona, Manresa, reus, Tarragona, Lleida
i Girona, disposem d’infraestructures
punteres per oferir als professionals
una oferta formativa pràctica i orientada
a les necessitats empresarials.

Coneixement
tecnològic aplicat
Estem a l’avantguarda dels avanços
Industrials i tecnològics perquè
Participem de la generació
Del coneixement a través de les nostres
activitats de recerca aplicada.

Experts en e-learning
Disposem d'unes destacades competències
tècniques i pedagògiques per impartir
Formació Online

Qualitat

Referents a la indústria 4.0

La nostra oferta compta amb uns estàndards
Conforme la normativa ISO 9001:2015,
Amb docents amb demostrada experiència
A l’empresa i alta capacitat comunicadora
Per transferir el seu coneixement.
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Transferim els nostres coneixements avançats a
Partir de la formació especialitzada orientada
A la indústria i la seva transformació digital.
Potenciem la digitalització, la sostenibilitat i
l'economia circular com a vectors de canvi i
competitivitat de l'empresa

+ de 30 anys

+ de 3.500

+ de 600

d’experiència
en formació avançada

alumnes
anuals

empreses
clients

Àrees de coneixement
L’oferta formativa d’Eurecat Academy
S’emmarca en 5 grans àrees
de coneixement.

Oferim formació tecnològica,
Innovadora i adaptada a la realitat professional
Industrial

Sostenibilitat

• Tecnologia de materials i processos (plàstic,
compòsits, metall, aliatges lleugers, etc.)
• Motlles i matrius (plàstic, metall, alumini, etc.)
• Mecanització
• Automatització i robòtica
• Tecnologia tèxtil i teixits intel·ligents
• Electrònica impresa i plastrònica
• Disseny de producte
• Nous processos i fabricació additiva

• Vehicle elèctric
• Sostenibilitat industrial
• Economia circular

Digital
•
•
•
•
•

Transformació digital
Indústria 4.0
Big Data i Intel·ligència Artificial
Ciberseguretat
Industrial Internet of Things

Biotecnologia
• Nutrició i Salud
• Ciències òmiques

Gestió de la Innovació
•
•
•
•

Valorització tecnològica
Metodologies àgils de projectes
Organització industrial
Skills 4.0
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Modalitats de formació

Connectem amb l’empresa. Oferim diferents tipologies
de propostes formatives per donar solució a les
necessitats de les empreses i els professionals.

Programa Superior
Els programes de Formació Superior ofereixen una oferta formativa adreçada a un col·lectiu
més estratègic dins l’empresa, per fomentar els lideratges digitals, sostenibles i transformadors,
a través de programes Executive 4.0 dirigits a l’equip directiu, programes propis de Postgraus
Tecnològics i programes de Màsters en col·laboració amb les principals universitats. Amb una
metodologia molt participativa, on es combina la tecnologia estratègica amb els casos d'èxit de la
indústria.

Formació Contínua
Oferim una extensa programació de cursos d'especialització que s'imparteixen
a les instal·lacions de Eurecat; aprofitant les infraestructures del centre. Fomentem el reciclatge
tecnològic continuat dels professionals de l'empresa. Així mateix, comptem amb una oferta de
seminaris intensius en diferents àmbits tecnològics.

Formació In Company
El món professional confia en les nostres capacitats i coneixements tecnològics per desenvolupar
el talent dels seus col·laboradors. Tots els cursos i programes de la nostra oferta formativa
es poden dissenyar a mida; adaptant els continguts, el format, tant a nivell presencial, online com
blended, l'horari i calendari a les necessitats de cada empresa. Oferim entorns vituals a mida, facilitant
la formació online, amb metodologies totalment adaptades

Formació professional per a l'ocupació
Oferim cursos, i els seus corresponents Certificats de Professionalitat, de durada superior a
l’habitual per a professionals en situació d’atur. Aquesta formació facilita el reciclatge tecnològic
professional i personal del treballador.
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Infraestructures
pròpies punteres
A Eurecat estem immersos en un entorn
d’aprenentatge tecnològic continuat.
Més de 90.000 alumnes formats in company
a les nostres instal·lacions.
Com a centre tecnològic, tenim infraestructura d'avantguarda que respon
perfectament als requisits tècnics de les diferents àrees de formació.
Comptem amb 11 seus, amb tallers i laboratoris equipats amb la maquinària
i el software més punter. Els nostres alumnes posen en pràctica els nous
coneixements de clara aplicació al mercat en un entorn professional
que facilita l’aprenentatge.

Alguns dels nostres tallers
i laboratoris especialitzats
• Taller de mecanitzat i control numèric
• Laboratori de transformació de plàstic i materials
• Laboratori de plastrònica
• Laboratori de vehicle elèctric
• Laboratori d'àudio (àudio 3D i binaural)
• Laboratori de fossa i d'aliatges no fèrrics
• Laboratori de mecatrònica, automatització i robòtica
• Laboratori d'electrònica impresa
• Taller laboratori teixiduria de punt
• Laboratori d'estructures tèxtils
• Laboratori d'assaig tèxtil
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Impulsem el reciclatge tecnològic
dels professionals de la indústria.

Formació
contínua
Programes dissenyats
des de l’empresa cap a l’empresa
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Cursos d’especialització – Programació
El desplegament del programa, les dates, els horaris i el lloc de realització
estan especificats al web d'Eurecat Academy www.eurecatacademy.org

Digital
Indústria 4.0
Tecnologies Indústria 4.0

45

Valorització i creació de models de negoci per a la indústria 4.0

40

Introducció a Internet de les Coses

20

Disseny i implementació d'Internet de les Coses a la Indústria 4.0

51

Cloud computing per a la indústria

27

Realitat virtual i augmentada aplicada a la indústria 4.0

60

Manteniment predictiu a la indústria 4.0

51

Transformació logística a un entorn 4.0

25

Introducció al Vehicle Connectat

16

Vehicle Connectat: IoT, Big data, Ciberseguretat i Manteniment Predictiu

51

Digital Twins

16

Big Data i Intel.ligència Artificial
Big Data. Nivell 1

40

Introducció al Deep Learning

27

Metodologies per a l'anàlisis de dades en R

27

Analítica de dades i Machine Learning

60

Infografia i visualització de dades

15

Geographic Information Technologies in Business Strategies

27

Quality Data Management

8

Intel·ligència Artificial

16

Ciberseguretat
Introducció a la Ciberseguretat

25

Seguretat a Internet i dispositius mòbils

30

Industrial IoT Security Manager

27

Blockchain

16
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Transformació Digital
Disseny i implantació d'un Pla Estratègic de Transformació Digital

35

Skills a treballar per la transformació digital

20

La digitalització d'una indústria/empresa

30

Posicionament web SEO/SEM

60

Community manager

50

Analítica web i pla de màrqueting digital

50

Google analytics i google metatags

30

Treball col·laboratiu amb l'Office 365

16

Power BI

16

Google my Business - Posicionament local en el teu telèfon mòbil

9

Desenvolupament aplicacions amb Android

40

Industrial
Disseny i Qualitat
Verificació de qualitat

20

Toleràncies geomètriques

21

Interpretació de plànols

20

Planificació i control de la producció

24

Disseny i mecanització per ordinador: SolidWorks 3D

60

Disseny experimental aplicat a processos industrials

16

SolidWorks 3D. Avançat

30

Disseny de peces de plàstic i procés

30

Disseny mecànic. Nivell 1

30

Disseny mecànic. Nivell 2

30

Disseny i mecanització per ordinador CAD-CAM. Nivell 1

40

Disseny i mecanització 2D

40

Autocad 2D

40

Autocad 3D

40

Inventor 3D. Nivell 1

30

Fabricació additiva i electrònica impresa

10

Introducció i disseny en la fabricació additiva

15

Optimització topològica per a la fabricació additiva

8

Introducció a printed electronics

4

Introducció a la Plastrònica

3

Impressió 3D bi-material

8

Impressió 3D - Models 3D, impressora, materials i processos

24

Termoplàstics i composites
Procés de transformació de plàstics i composites

16

Introducció al procés d'injecció

20

Injecció avançada de termoplàstics. Optimització del procés

8

Anàlisi i correcció de defectes en peces de plàstic injectades

8

Injecció de termoplàstics: avançat

36

Injecció de termoplàstics amb mètodes científics

12

Scientific injection molding tools: productivitat a través del domini del procés

15

Materials avançats i últimes tendències en injecció de plàstics

8

Materials compostos: introducció

8

Anàlisis i caracterització de plàstics. Especialització en tècniques de laboratori

15

La tecnologia RTM per al sector aeronàutic

4

Termocompressió: fabricació de composites estructurals amb alta cadència productiva

4

Processos de fabricació de composites

4

Pre-impregnats : materials i processos

4

Composites termoplàstics: materials i processos

4

Bioplàstics

8

Metalls i aleacions lleugeres
Anàlisis de defectes de peces de xapa

8

L'alumini i els seus aliatges

8

Defectes peça Zamak

8

Acers d'alta resistència

6

Tecnologia de recobriments i tractaments superficials basats en plasma en buit

4

Tenacitat de xapa metàl·lica: anàlisis del comportament a impacte i prevenció de fractura en processos de conformació

6

Estampació en Calent

8

Motlles i matrius
Manteniment de motlles

8

Motlles d'injecció de termoplàstics: tecnologia

21

Motlles d'injecció de termoplàstics: disseny

60

Introducció a la matriceria

20

Manteniment de matrius

8

Tecnologia de matrius i embotició

30

Tecnologia de matrius i estampació

30

Matrius, acers avançats, disseny i manteniment

40
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Mecanització
Propietats mecàniques dels materials

20

Mecanització amb màquina eina convencional

60

Programació amb Torn CNC. Nivell 1

30

Programació amb Torn CNC. Nivell 2

20

Programació CNC HEIDENHAIN. Nivell 1

42

Programació CNC HEIDENHAIN. Nivell

21

CAD-CAM amb MASTERCAM. Nivell 1

48

CAD-CAM amb MASTERCAM. Nivell 2

33

Programació CNC Fresa ISO. Nivell 1

42

Programació CNC Fresa ISO. Nivell 2

21

Programació CNC Fresa HAAS

42

Programació amb torn CNC HAAS

30

Introducció als processos d'electroerosió per fil, penetració i rectificat

25

Automatització i robòtica
Robòtica

60

Programació de robots ABB

30

Programació de robots KUKA

24

Automatització programable. Nivell 1

60

Autòmats programables. PLC. Sistema OMRON

30

Autòmats programables. PLC. Sistema SIEMENS

30

Domòtica

40

Domòtica i monitorizació del consum d'edificis

60

AGVs / robotització de processos logístics

5

Exoesquelets

8

Robots AGV

8

Visió Artificial a la Indústria

20

Robòtica autònoma i col·laborativa

40

Sensòrica i adquisició de dades a la indústria

30

Manteniment industrial
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Mecànica fonamental

45

Instal·lacions hidràuliques. Nivell 1

30

Instal·lacions hidràuliques. Nivell 2

30

Pneumàtica. Nivell 1

30

Pneumàtica. Nivell 2

30

Electricitat industrial

60

Sistema SMED. Canvi Ràpid d'Utillatges
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Tecnologia tèxtil i teixits intel.ligents
Fonaments tèxtils. ABC del tèxtil. Una aproximació als processos i productes

24

Tècniques de fabricació de teixit de punt

24

Anàlisis i representació de teixits de punt. Màquines circulars de gran diàmetre

24

Anàlisis i representació d'estructures de teixits de calada

24

Estampació digital tèxtil

30

Innovació en materials i teixits

10

Disseny assistit per ordinador: Photoshop

30

Disseny assistit per ordinador: Illustrator

30

Patronatge assistit per ordinador

40

Transformació i elaboració de models

30

Disseny de moda en tèxtil. Confecció

20

Introducció als teixits intel·ligents

8

Sostenibilitat
Sostenibilitat industrial
Economia circular al sector del plàstic

6

Anàlisis de Cicle de Vida i Ecodisseny

8

Análisis quantitatiu de risc químic per a la salut humana

12

Estalvi i eficiencia energètica

15

Energies renovables

30

Gestió eficient de l'aigua

15

Gestió, millora ambiental i ecoinnovació en la industria o empresa

30

Rehabilitació i edificació sostenible

15

Transport i mobilitat sostenible

20

Vehicle elèctric
Vehícles híbrids i elèctrics. Noves oportunitats i reptes tecnològics

8

Prevenció de riscos laborals relacionats amb el vehicle elèctric

8

Introducció al desenvolupament de bateries LEV

8

Tecnologia del vehicle elèctric i introducció al risc d'alt voltatge

10

Instal·lador de punts de recàrrega per a vehicle elèctric

25

13

Biotecnologia
Alimentació, salut i benestar

6

Introducció a les ciències òmiques

6

Aplicació de ciències òmiques a la biomedicina

2

Aplicacions de Ressonància Magnètica Nuclear en alimentació

2

Anàlisi de dades metagenòmiques

4

Introducció a la Metabolòmica

6

Anàlisi de dades de metabolòmica

4

Introducció a l’anàlisi de dades amb biologia de sistemes

4

Introducció a l’estudi de la Microbiota

6

Introducció als Enzims

14

Empresa i Innovació
Gestió de Projectes i Innovació
Valorizació Tecnològica: de la recerca al mercat

24

Design Thinking

12

Gestió de projectes en entorn àgils. Agile Project Management

16

Curs de Scrum i Kanban

12

Gestió de projectes amb Project

50

Taller de productivitat, organització del temps en entorns àgils

10

Skills 4.0

14

Treball en equip

30

Habilitats de comunicació

30

Lideratge d'equips

30

Técniques de negociació

30

Resolució de conflictes

30

Teletreball: productivitat, flexibilitat i seguretat a ple rendiment

12

Gamificació: aplicació a les empreses

30

Impulsem els lideratges transformadors,
digitals i sostenibles de l'empresa

Formació
Superior
Formació estratègica
adreçada a perfils executius

15

Executive 4.0
Programa Executive 4.0: Transformació Digital per a la Indústria Alimentària

21

Programa Executive 4.0: Transformació Digital per a la Indústria Automobilística

27

Lideratges innovadors. Noves estratègies transformadores en economia circular

24

Workshop estratègic en aplicació empresarial d'Internet de les coses (IoT)

9

Workshop estratègic en Realitat Virtual i Realitat Augmentada

9

Workshop estratègic en Big data i intel·ligència empresarial

9

Workshop estratègic en Fonaments de la Intel·ligència Artificial

9

Workshop estratègic en ciberseguretat

9

Workshop estratègic en fonaments de Blockchain

9

Workshop estratègic en transformació digital: estratègies i fonaments per a la correcta implantació

9

Màsters i Postgraus
Postgraus Propis
Postgrau en Tecnologia de Materials Compostos

150

Postgrau en Tecnologia de Materials Termoplàstics

150

Postgrau en Gestió de Projectes d'R+D+i

132

Programes en Col·laboració
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Màster en Robòtica, amb col·laboració amb la Uvic

60 ECTS

Postgrau en Gestió de la Indústria 4.0: Producció i Manteniment,
en col·laboració amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya

150 hores

Master in Business Innovation, amb col·laboració amb IL3-UB

60 ECTS

Informació General
Metodologia. Orientació pràctica.
• Aprenentatge actiu amb rigor acadèmic
• Learning by doing
• Continguts d'alt valor tecnològic, innovadors i adaptats a la realitat professional:
estudi de casos pràctics i col·laboracions amb empreses
• Pràctiques avançades en instal·lacions punteres
• Seguiment proper, tutories individuals i grupals dels alumnes
• Campus virtual: espai virtual de connexió entre l'equip docent i els alumnes
• Treballem per oferir la millor modalitat en cada cas, adaptant la metodologia si és
presencial, online directe o teleformació

Equip docent:
• Equip docent amb professionals en actiu capaços de transferir el seu coneixement
amb visió pedagògica
• Àmplia experiència en formació
• Coneixement tecnològic i innovador
• Col·laboradors professionals de la seva àrea d'experiència

Material docent
i Certificat d'aprofitament
Els alumnes tindran a la seva disposició tot el material i documentació
que s'ha desenvolupat durant la formació. Així mateix, els alumnes
que assisteixin a un mínim del 75% de les hores lectives, rebran
un certificat d'aprofitament.

Descomptes especials
Per poder facilitar la formació, Eurecat Academy disposa un programa
de descomptes especial per als seus alumnes:
•
•
•
•
•

20% descompte alumnes particulars
10% descompte per a empreses de menys de 10 treballadors
10% descompte a partir del segon alumne inscrit d'una mateixa empresa, en un mateix curs
10% descompte en els cursos d’un mateix itinerari
10% descompte Alumni Eurecat Academy

(Descomptes acumulables, fins a un 30%)
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Eurecat Academy
+34 93 594 47 30/00 (Cerdanyola)
+34 93 741 91 00 (Mataró)
www.eurecatacademy.org
info@eurecatacademy.org
@Eurecat_learn
@Eurecat_news

