
Nascut sota una clara vocació de servei en el marc de 
la formació al llarg de tota la vida (LifeLong Learning), 
l’IL3-UB és un instrument de gran valor estratègic que 
ajuda a les persones i a les organitzacions a proveir-se  
de la formació necessària per tal que el seu desenvolu-
pament professional sigui possible.

Formació contínua

 La Universitat de Barcelona, 
mitjançant del seu Institut 
de Formació Continua IL3-UB, 
ofereix serveis de formació a 
empreses i particulars, aportant 
valor des de l’Innovació 
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olucions a mida 
A més d’amb un ampli catàleg de forma-
ció en obert, que posa a disposició tant 

de particulars com d’empreses, l’IL3 compta 
amb un servei de consultoria des del qual dis-
senya i implanta solucions adhoc que ajuden a 
que les organitzacions puguin resultar més efi-
cients, innovadores i competitives.

Itineraris de formació, plans de desenvolupa-
ment i acreditació de competències, e-learning, 
comunitats virtuals d’aprenentatge, continguts 
formatius multicanal, propostes d’aprenentatge 
informal, plans d’acollida… alimenten el nostre 
catàleg de solucions corporatives. Un servei in-
tegral amb el qual orientem els nostres clients i 
partners en la creació i gestió del coneixement 
de l’organització.

Per aquest motiu, les solucions corporatives de 
l’IL3-UB han demostrat ser un aliat estratègic 
del departament de recursos humans, de l’àrea 
comercial i de la direcció general. Són un ins-
trument clau per a la gestió i la fidelització del 
talent, la millora de la comunicació interna i ex-
terna, l’optimització de processos i el desenvo-
lupament del negoci.

 Pioners de l’on-line 

La nostra experiència i el coneixement metodo-
lògic, tant en la modalitat formativa presencial 
com en la no presencial, ens ha permès ser pi-
oners en la implantació de programes on-line. 
Una modalitat formativa sobre la qual inves-
tiguem i innovem constantment per tal d’ofe-
rir als nostres clients les millors opcions del 
mercat.

En aquest sentit, el nostre entorn virtual 
d’aprenentatge es basa en una plataforma de 
codi lliure que és líder internacional entre la 
majoria d’institucions educatives i que, en base 
al model d’educació constructivista, utilitza di-
verses eines que fomenten l’aprenentatge col-
laboratiu entre participants.

De fàcil ús i amb les màximes garanties de se-
guretat i servei pels seus usuaris, el nostre en-
torn acull a milers d’estudiants que troben en 
les nostres aules virtuals un lloc de referència 
en el qual aprendre, participar, relacionar-se i 
compartir les seves experiències professionals.

 Les nostres solucions 

· Projectes de formació a mida.
· Programes de desenvolupament competencial.
· Disseny i reconeixement d’itineraris formatius.
· Elaboració de materials per a la formació on-line.
· Creació i dinamització de comunitats virtuals.
· Consultoria de processos de formació.
· Gestió del coneixement en les organitzacions.
· Innovació tecnològica i metodològica. «
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