
a gairebé vint anys que la Universitat de Barcelona 
aposta per una formació contínua de qualitat. I des 
de 2007, ho fa de la mà de l’Institut IL3-UB, nascut 

de la integració de Les Heures-Fundació Bosch i Gimpera i la 
Universitat Barcelona Virtual, dues entitats amb una dila-
tada trajectòria en la formació presencial i virtual respecti-
vament.

Amb esperit renovador i una clara aposta per la innovació, 
l’IL3 incorpora aquesta experiència i dóna un pas endavant 
per posar-se al servei d’un teixit empresarial i una societat 
cada cop més professional i exigent. Aquesta és la volun-
tat que inspira, d’una banda, la seva oferta en obert, amb 
una formació que s’adapta a les necessitats del mercat. I, de 
l’altra, les seves solucions corporatives, que es dissenyen a 
mida per empreses i organitzacions. 

Gràcies a un equip de consultors en formació i experts en 
gestió del coneixement, l’IL3-UB s’ha especialitzat en àre-
es com la comercial, la del management, la tecnologia, el 
màrqueting, la salut, el medi ambient... i treballa per a un 
ampli ventall d’empreses i institucions, ajudant-les a ser 
més eficients, més competitives i  innovadores. 

L’IL3-UB ajuda les empreses 
a ser més competitives 

El concepte “formació al llarg de la vida” s’ha integrat a les nostres vides. I ja no es llegeix 
en clau de futur sinó de present. L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de 
Barcelona (IL3-UB) n’és la prova. Les seves aules físiques i virtuals acullen anualment 

més de 35.000 alumnes i 500 programes diferents, la majoria on-line o semipresencials. 
Conscients d’aquesta necessitat, les empreses aposten per solucions que sumin valor, 

ajudin a desenvolupar el seu talent i impactin en la millora de la organització.

IL3. Solucions integrals per a 
Empreses i Institucions
•	Projectes	de	formació	a	mida
•	Programes	de	desenvolupament	competencial
•	Disseny	i	reconeixement	d’itineraris	formatius
•	Elaboració	de	materials	per	a	la	formació	online
•	Creació	de	comunitats	virtuals	d’aprenentatge
•	Consultoria	de	processos	de	formació
•	Gestió	del	coneixement	a	les	organitzacions
•	Innovació	tecnològica	i	metodològica

formació al llarg de la vida

Per això, l’IL3-UB dissenya i implanta solucions adhoc –itine-
raris de formació amb reconeixement acadèmic, plans pel 
desenvolupament de competències, comunitats d’aprenen-
tage, continguts multicanal...- que ajuden les empreses a 
augmentar la productivitat dels seus treballadors, a redu-
ir costos i a ser més competitives. Fites que s’aconseguei-
xen optimitzant els processos interns, millorant l’eficiència 
en la gestió, impactant sobre la força de vendes o, per posar 
un exemple concret, reduint, gràcies a un pla d’acollida, el 
temps entre la incorporació i l’empleabilitat completa dels 
nous empleats. 

En aquest sentit, les solucions corporatives d’IL3-UB són un 
aliat estratègic del departament de recursos humans, de 
l’àrea comercial i de la direcció general, ja que esdevenen 
instruments clau per a la gestió i fidelització del talent, la 
millora de la comunicació interna i externa, i d’altres pro-
cessos que optimitzen l’organització i promouen el desenvo-
lupament del negoci. |||
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