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Amb la col·laboració de:

SMART BUSINESS PARK
Innovació i tecnologies aplicables
als polígons intel·ligents i a la indústria 4.0

Inici: 1 d’octubre de 2020 Finalització: 28 de gener de 2021 Demo Day: 4 de febrer de 2021
Horari: de 17,30 a 21h (dimarts i dijous)
Lloc d’impar�ció: Aula Virtual i presencialment el 21 i 26 de gener a PROCORNELLÀ
Adreçat a: empreses emprenedores, que desitgin explorar noves línies de negoci o d’innovació, i posar en marxa
nous projectes Smart que contribueixin a millorar els polígons i les indústries que s’hi ubiquen.
Persones emprenedores, que vulguin impulsar un negoci, conèixer les oportunitats i les tecnologies aplicables als
polígons i a la indústria 4.0.

Formació tècnica especialitzada (70 hores)
1. Oportunitats i necessitats als polígons d’ac�vitat econòmica:
1.1 Què són i com es ges�onen els polígons industrials
1.2 Oportunitats: Problemà�ques més comunes a resoldre: Mobilitat. Sostenibilitat. Seguretat. Connectivitat.
Networking i cooperació empresarial.
2. Tecnologies aplicables als polígons d’ac�vitat econòmica i a la indústria 4.0:
2.1 Internet of Things: Coneixements bàsics. Pros i contres de les diferents tecnologies. Àmbits d’aplicació.
2.2 Smart parking: Tecnologies de sensorització i gestió de les dades ob�ngudes. Altres tecnologies.
2.3 Senyalització intel·ligent.
2.4 Smart Access:
- Control del trànsit: Turismes. Vehicles de transport de mercaderies.
- Disseny i creació d’apps: Coneixements tècnics bàsics. Models de negoci.
- Geolocalització i possibilitats d’aplicació.
- Big Data: Ges�ó del Big Data. Què és el Big Data. Oportunitats especíﬁques als polígons industrials.
Tecnologies relacionades.
- Eﬁciència energè�ca i sostenibilitat: Smart Grids. Monitorització de pèrdues i frau. Ges�ó de l’energia.
Sistemes d’eﬁciència energè�ca. El Big Data en la millora de l’eﬁciència. Cer�ﬁcacions LEED.
El rol de l’usuari en la sostenibilitat.
- Seguretat: Control d’accessos. Càmeres. Gestó d’alertes. Il·luminació i seguretat. Drons i tecnologies Disrup�ves.
El Big Data en la gestió de la seguretat.
3. Mercat dels polígons industrials:
3.1 La ges�ó smart dels polígons industrials:
Les principals associacions que agrupen els polígons. Les Administracions Públiques. Presentació per part de
responsables d’innovació de PAE’s del territori. En�tats supramunicipals interessades en els P.A.E. i convocatòries d’ajuts.
3.2 Els polígons industrials a Catalunya i a Espanya. Compra de solucions per polígons, a qui m’adreço?

Formació en gestió empresarial (30 hores)
4. Models de negoci i startup’s. Ges�ó de la Innovació
5. Metodologies Lean i Design Thinking: Generació de solucions i propostes de valor
6. Anàlisi del mercat i pla de màrque�ng
7. Planiﬁcació ﬁnancera i viabilitat econòmica
8. Elevator pitch

Mentoring amb reconeguts experts en la matèria

Sessions grupals presencials a PROCORNELLÀ: 27 d’octubre i 19 de gener
Sessions individualitzades virtuals i/o presencials
empren@aeball.es
93 337 04 50
Av. Fabregada 93, 1º 3ª Esc. Dreta | 08901 - L’Hospitalet (Barcelona)

Demo Day 1a Edició
Demo Day 2a Edició

