
EXT2020/0197 BIG DATA: OPORTUNITATS DE NEGOCI

PER A PERSONES EMPRENEDORES I EMPRESES

Dades de l’acció formativa  

Data: 10 i 15 de juny 
Horari: de 10-12.30h
Durada total: 5h
Modalitat: videoconferència
Canal: Online
S’enviarà un correu electrònic a les persones inscrites amb l’enllaç a la plataforma on es realitzarà
la formació.

Presentació

La  Gerència  de  Serveis  de  Promoció  Econòmica,  mitjançant  el  Servei  de  Teixit  Productiu,
organitza la sessió de “BigData” com a segona sessió de tres jornades entorn a la temàtica de la
transformació digital, amb la voluntat d’enfortir la capacitació del personal tècnic per a la pràctica
professional davant la temàtica.

Aquesta  actuació,  que  forma  part  de  l’assistència  tècnica  de  la  Diputació  de  Barcelona  als
municipis, pretén empoderar els centres locals de serveis a les empreses i contribuir a la millora
dels serveis que presten. 

Persones destinatàries

Personal tècnic especialista i responsables de promoció econòmica i ocupació dels centres locals
de serveis a les empreses. 

Objectius

Capacitar per fomentar la iniciativa emprenedora i intra-emprenedora, utilitzant la integració de la 
gestió i explotació de dades com a eix vertebral de la seva proposta de valor o eficiència operativa 
a empreses o persones emprenedores.

Continguts

Es veuran les diferents tecnologies catalitzadores del big data, quines son les seves aplicacions,
casos reals, i beneficis aportats per les mateixes.

Equip docent

Xavier Gallardo Rodriguez de Novatec Advisors S.L http://nvtc.es/

Metodologia

Il·lustrar amb diferents casos d’èxit el que altres empreses ja han aconseguit (utilitzant exemples
de pimes, start-up’s i  emprenedores,  i  dintre del  possible que siguin properes i/o locals),  amb
experiències en les que s’hi puguin veure identificats els destinataris dels serveis de les àrees de
Promoció Econòmica del Ajuntaments de la província de Barcelona. 
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Acreditació

Acreditació  d’assistència  sempre  que  assisteixi  al  100%  de  les  sessions  i  hagi  emplenat  el
qüestionari d'avaluació corresponent.

Criteris de selecció

Les places són limitades, es prioritzarà els ens locals amb reserva de plaça al BAF, es reserva
l’assignació segons l’ordre de recepció de la inscripció, i, si s’escau, es limitarà el nombre màxim
per ens local o municipi.

Inscripció

Directament a l’aplicació de gestió de la formació Gestforma, accedint a aquest enllaç.

Tècnica de referència de l’acció formativa:  Blanca de Santiago Giner  santiagogb@diba.cat 

Servei de Teixit Productiu
Travessera de les Corts, 131-159, 3a planta
Recinte Maternitat – Pavelló Mestral
08028 Barcelona Tel. 934 02 28 31

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
Servei de Teixit Productiu

2

mailto:santiagogb@diba.cat
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=10843

	Dades de l’acció formativa
	Presentació
	Persones destinatàries
	Objectius
	Continguts
	Equip docent
	Metodologia
	Acreditació
	Directament a l’aplicació de gestió de la formació Gestforma, accedint a aquest enllaç.

