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Hub Recircula 

 3.500 estudiants 

 400 professors i investigadors 

 75 persones d’administració i serveis 

Centre referent de la UPC en docència, 

recerca i innovació en l'àmbit de 

l'enginyeria industrial 
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Programes de grau a l’EEBE 
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Programes de Mobilitat 
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Pràctiques / TFM en empreses 
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Captació de talent 

Orientació professional 

Patrocini 

Solucions per a l'empresa 
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Captació de talent 

Aquesta modalitat permet: 

 

 Conèixer el nostre estudiantat 

 

 Contribuir a la seva formació pràctica 

 

 Facilitar-li la incorporació al teixit industrial 
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Captació de talent 

 Pràctiques acadèmiques externes 

 

 Realització del treball de fi d'estudis de grau o de màster 

 

 Forum d’empreses 

 

 Incorporació de titulats i titulades 
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Captació de talent 

 Pràctiques acadèmiques externes 

 

 Realització del treball de fi d'estudis de grau o de màster 

 

 Forum d’empreses 

 

 Incorporació de titulats i titulades 
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Universitat-Empresa 

Captació de talent 
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Universitat-Empresa 

Captació de talent 

El Fòrum vol ser el punt de trobada per a laconsolidació de la relació 

entre les empreses, la universitat  i els/les joves enginyers/-es 

(estudiantat i recent graduats/-des).  

 

Les empreses, els departaments acadèmics i les institucions 

representatives dels diferents sectors industrials i tecnològics, 

participen oferint-se a l'estudiantat per a la realització de pràctiques, 

treball final de grau i màster o formacions internes. 

Més informació i contacte : 

forum.empreses.eebe@upc.edu 
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Universitat-Empresa 

Incorporació de titulats i titulades 

Les empreses poden publicar les ofertes de treball per a recent titulats/ades 

i per a professionals amb àmplia experiència al portal d'UPC ALUMNI que 

conté la Borsa de Treball de la UPC 

 

L'estudiantat pot consultar les ofertes de treball amb les mateixes credencials que 

al seu centre, i els titulats/es poden consultar-les ofertes de treball  com a 

membre d'UPC Alumni. 

Més informació i contacte: 

 

Servei de Carreres Professionals d’UPC Alumni 

 carreresprofessionals.alumni@upc.edu 

Telèfon: +34 93 401 63 12 

Captació de talent 
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Orientació professional 

Potenciem la recerca personal de la carrera professional, facilitant l'orientació 

professional i la inserció laboral a través de múltiples opcions 

 Forum d’empreses 

 

 Tallers i activitats:  

 

 Tallers i altres activitats que permeten conèixer el món laboral i les 

sortides professionals 

 

 Servei d’orientació individual: 

 

 Entrevistes personalitzades adreçades a orientar l'estudiantat en 

aspectes concrets de la seva carrera professional ofertats per diferents 

agents sota demanda 

empreses.eebe@upc.edu 

carreresprofessionals.alumni@upc.edu 
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Patrocini 

Empreses, institucions i l’EEBE esdevénen còmplices i aliats per contribuir 

al progrés social i econòmic de l'entorn. El coneixement que genera l'Escola 

està al servei de l'entorn més immediat i de la societat per a avançar en iniciatives 

innovadores i de forma conjunta 

 Denominació d’origen EEBE – Associacions d’ Estudiants 

 

Iniciativa i talent de l’estudiantat per a desenvolupar projectes que 

representen un repte, recolçats per la comunitat acadèmica, les 

institucions i empreses del sector que els recolzen 

https://eebe.upc.edu/ca/lescola/associacions 
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Patrocini 

https://eebe.upc.edu/ca/lescola/associacions 
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Patrocini 

Empreses, institucions i l’EEBE esdevénen còmplices i aliats per contribuir 

al progrés social i econòmic de l'entorn. El coneixement que genera l'Escola 

està al servei de l'entorn més immediat i de la societat per a avançar en iniciatives 

innovadores i de forma conjunta 

 Beques i ajuts 

 

Aposta per la qualitat del nostre estudiantat premiant i ajudant a formar 

professionals connectats amb les necessitats del futur 

empreses.eebe@upc.edu 
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Patrocini 

Empreses, institucions i l’EEBE esdevénen còmplices i aliats per contribuir 

al progrés social i econòmic de l'entorn. El coneixement que genera l'Escola 

està al servei de l'entorn més immediat i de la societat per a avançar en iniciatives 

innovadores i de forma conjunta 

 Laboratoris docents i aules d’empresa 

 

Les empreses col.laboren amb l'Escola facilitant o cedint equips o 

programes per a dotar les instal.lacions de la darrera tecnologia 

empreses.eebe@upc.edu 
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Solucions per a l’empresa 

Ajudem a fer créixer els projectes empresarials, mitjançant transferència de 

tecnologia, infraestructures i formació 

 

Col·laboració amb grups de recerca – Projectes conjunts entre Universitat i 

Empresa –  Convenis amb grups de recerca 

 Transferència i Innovació 

 

Oferim l’expertesa dels nostres grups de recerca per impulsar o 

col·laborar en nous projectes de recerca, desenvolupament i innovació 

tecnològica – Proporcionem respostes a mida de les necessitats de 

l’empresa 

La recerca constitueix un dels eixos principals de l’activitat acadèmica que es 

desenvolupa al Campus Diagonal-Besòs (CDB). 

41 grups de recerca 
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Solucions per a l’empresa 

Ajudem a fer créixer els projectes empresarials, mitjançant transferència de 

tecnologia, infraestructures i formació 

 

Col·laboració amb grups de recerca – Projectes conjunts entre Universitat i 

Empresa –  Convenis amb grups de recerca 

 Transferència i Innovació 
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Solucions per a l’empresa 

Ajudem a fer créixer els projectes empresarials, mitjançant transferència de 

tecnologia, infraestructures i formació 

 

Col·laboració amb grups de recerca – Projectes conjunts entre Universitat i 

Empresa –  Convenis amb grups de recerca 

 Portal FUTUR 

 

FUTUR és el portal de la producció científica i tecnològica de la 

UPC. 

 

Accés obert a les publicacions científiques i ofereix informació sobre la 

trajectòria professional del personal investigador 
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Solucions per a l’empresa 

Ajudem a fer créixer els projectes empresarials, mitjançant transferència de 

tecnologia, infraestructures i formació 

 

Col·laboració amb grups de recerca – Projectes conjunts entre Universitat i 

Empresa –  Convenis amb grups de recerca 

 Guia d’experts 

 

Permet identificar els investigadors de la UPC pels seus àmbits de 

recerca, per tal que qui estigui interessat/da pugui contactar amb ells a 

través de l'Oficina de Mitjans de Comunicació 
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Solucions per a l’empresa 

Ajudem a fer créixer els projectes empresarials, mitjançant transferència de 

tecnologia, infraestructures i formació 

 Lloguer d’espais 

 

L'EEBE posa a disposició de les empreses sales i aules per dur a terme 

presentacions, conferències, seminaris i workshops 

Sala d'actes (188 persones) 
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Solucions per a l’empresa 

Ajudem a fer créixer els projectes empresarials, mitjançant transferència de 

tecnologia, infraestructures i formació 

 Lloguer d’espais 

 

L'EEBE posa a disposició de les empreses sales i aules per dur a terme 

presentacions, conferències, seminaris i workshops 

Sales de reunions (10-15 persones) 
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Solucions per a l’empresa 

Ajudem a fer créixer els projectes empresarials, mitjançant transferència de 

tecnologia, infraestructures i formació 

 Lloguer d’espais 

 

L'EEBE posa a disposició de les empreses sales i aules per dur a terme 

presentacions, conferències, seminaris i workshops 

Sales polivalents (30 persones) 
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Solucions per a l’empresa 

Ajudem a fer créixer els projectes empresarials, mitjançant transferència de 

tecnologia, infraestructures i formació 

 Lloguer d’espais 

 

L'EEBE posa a disposició de les empreses sales i aules per dur a terme 

presentacions, conferències, seminaris i workshops 

Sales de treball cooperatiu (6-8 persones) 
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Ecosistema 
d’Innovació 

Compromís social.  
Pla Impulsor del 

Compromís Social 
UPC 

Desenvolupament  
col·laboratiu dels 

projectes 

Expertesa científica 
i tècnica 

Referent  
d’economia 

Circular 

Un ecosistema 

d’innovació -basat en 

l’expertesa que aporta 

la UPC- per proposar 

solucions d’economia 

circular i impulsar 

canvis en el model de 

producció i consum. 

Què és el Hub Recircula? 
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Expertesa i rigor 

científic i 

tecnològic en 

Economia 

Circular  

Recerca 

Formació 

Transferència  

EEBE i Campus 

Diagonal-Besòs 

referent intern 

d’Economia 

Circular  

Experimentació 

CampusLab 

Innovació 

social 

Treball 

col·laboratiu 

Desenvolupament 

col·laboratiu dels 

projectes amb 

compromís social i 

transparència 
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Innovació social  Experimentació Expertesa 

Obrim la UPC a projectes 

demostratius d’Economia 

Circular  

Promoció del treball 

col·laboratiu amb retorn 

social  

Xarxa d’expertesa científica i 

tecnològica. Generació i 

transferència de coneixement 

a la societat 

Fer de la UPC un referent de coneixement i pràctica de l’economia circular 

impulsat, gestionat des de l’EEBE del Campus Diagonal-Besòs 

 

Objectiu, repte i oportunitat 
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La UPC s’obre a projectes demostratius d’economia circular. 

 

Objectiu, repte i oportunitat 

 

Experimentació 

CampusLab 

EEBE-CDB 

Campus 

residu zero 

Casa 

sostenible 

(TO) 

Apliquem i 

assajem 

noves idees 

al campus 
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Es busques solucions a reptes reals. 

 

Objectiu, repte i oportunitat 

 

Innovació 

social 

Reptes 

Recircula 

challenge 
Hackatons 

Xarxes de 

col·laboració 
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Universitats origen: 

UPC URV 

UAB UB UPV UPM 

Repte: Bosses i films de plàstic, 

com fem un món sense aquests 

residus? 

Equips inscrits: 21 – 12 final 

Equips gunayadors   

Pleswo. Plastic world 

(1er premi) 

2040 HUB (Accèsit) 

 

Estudiantat participant: 110 

RECIRCULA 

CHALLENGE 2019 
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Universitats origen: 

UPC URV 

UAB UB 

Repte: Residus tèxtils sintètics 

en l’àmbit esportiu 

Equips inscrits: 14 – 8 final 

Equips gunayadors 

Estudiantat participant: 63 

RECIRCULA 

CHALLENGE 2020 

Resortive (1er premi) 
Lamaal (Accèsit) 
Circle (premi públic gala) 

881 visualitzacions 
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Universitats origen: 

UPC URV 

UAB UB 

Repte: Residus tèxtils sintètics 

en l’àmbit esportiu 

Equips inscrits: 39 – 14 final 

Equips gunayadors 

Estudiantat participant: 200 

RECIRCULA 

CHALLENGE 2021 

Relive (1er premi) 
SAND (Accèsit) 

1519 visualitzacions 
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Xarxa d’expertesa científica i tecnològica. Transferència a la societat. 

 

Objectiu, repte i oportunitat 

 

Expertesa 

Coneixement 

Recerca 
TFG/TFM 

Formació 

+ ··· 
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Expertesa i rigor 

científic i 

tecnològic en 

Economia 

Circular  

Recerca 

Formació 

Transferència  

EEBE i Campus 

Diagonal-Besòs 

referent intern 

d’Economia 

Circular  

Experimentació 

CampusLab 

Innovació 

social 

Treball 

col·laboratiu 

Desenvolupament 

col·laboratiu dels 

projectes amb 

compromís social i 

transparència 
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Gràcies per la seva atenció 


