
Espai Emprèn UPC Terrassa



L’espai Emprèn UPC Terrassa és un espai adreçat a l’estudiantat de
la UPC, en especial al del Campus de Terrassa, amb l’objectiu
d’assessorar i guiar a l’estudiantat en el procés de transformació d’una
idea de negoci en la llavor d’una empresa viable.

És un projecte desenvolupat conjuntament amb
l’Ajuntament de Terrassa.

Espai Emprèn UPC Terrassa 



• Lloc de treball (7/24) durant 1 any
Edifici TR10
C/Colom 2. 08222. Terrassa

• Procés de 6 mesos d'acceleració
• Formació: 10 sessions de 2 hores 
• Mentorització: 12 hores/mes 

• Reconeixement de crèdits ECTS (graus).

• Demo Day. Presentació dels projectes.

Què oferim

EMPREN UPCIDEA PLA
EMPRESA



1. Com emprendre

2. Direcció estratègica

3. Compte d’explotació Lean

4. Pla de Màrketing

5. Pla comunicació

6. Pla comercial

7. Pla finançament. Inversió

8. Presentació Inversors

9. Pitch

10. Pacte de socis

Càpsules de formació



Les mentories són sessions personalitzades per cada projecte on es treballarà de 

manera individualitzada les diferents càpsules de formació.

Es construirà un pla específic per cada projecte, utilitzant les tècniques de Lean 

Start Up.

L’objectiu al final del programa és aconseguir un Pla d’Empresa viable.

Mentories



• Apertura convocatòria: del 01/07 fins el 15/07/2017

• Enviament via e-mail de la sol·licitud d'accés al programa 

• Entrevistes personals.

• Selecció dels projectes Finalistes 20/7/2017

• Inici del Programa 1/9/2017

Temporització



Planificació



Condicions

QUÍ POT APLICAR?
Projectes en fase inicial que encara no estiguin constituits com empresa.

Equips amb un 50% dels membres han de ser estudiants o titulats (< 2 anys) de 
la UPC

PRIORITZACIÓ de les propostes vinculades als àmbits acadèmics del Campus 
de la UPC a Terrassa i de les que contemplin aspectes d’Innovació Social.



Condicions

Participació preferent en:

- les iniciatives de l’Ecosistema Innovador de Terrassa

- les convocatòries de Reptes de Ciutat



Contacte:   
empren.terrassa@upc.edu 

Us animem a participar!!
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