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Intel·ligència artificial aplicada a la indústria

Un programa dissenyat per apropar
les tecnologies d’IA amb l’objectiu de
generar noves idees de mercat

Quin paper tindrà la intel·ligència artificial?
L’avanç disruptiu de la intel·ligència artificial (IA) ha arribat per
a convertir-se, en les properes dècades, en un motor econòmic
imprescindible en múltiples sectors.
A nivell territorial, Catalunya s’està posicionant com el nou Silicon
Valley d’Europa. L’ ecosistema català entorn a la IA avui dia ja aglutina
un centenar d’empreses i compta amb més de 700 professionals.
Aquestes fortaleses s’han convertit en oportunitats per a empreses
com Amazon, Facebook, Moodle, Microsoft o Mitek, que en pocs
mesos han establert les seves seus intensives en IA a Barcelona.
La UAB és un dels grans generadors de tot aquest talent amb
contractes de recerca amb empreses com Audi, Intel, Toyota o Ficosa.
A més a més, del campus han sorgit diverses empreses basades en IA
com ICAR Vision, Care Respite o VisualTagging.

El programa: “intel·ligència artificial aplicada a
la indústria”
Davant de tot això, el Parc de Recerca UAB, el Centre de Visió per
Computador i la Universitat Autònoma de Barcelona hem posat en
marxa el curs “Intel·ligència artificial aplicada a la Indústria”, dirigit a
alumnat, personal investigador i doctorand que vulgui emprendre en
aquest sector. L’objectiu és apropar les tecnologies d’IA, generar noves
idees de mercat i ajudar a impulsar la competitivitat del país en aquest
àmbit.
El programa combina formació tècnica i d’estratègia per tal que els
participants adquireixin les habilitats i coneixements necessaris per
posar en marxa iniciatives empresarials. Els projectes desenvolupats
durant el curs es presentaran en un Demoday davant d’entitats i
empreses rellevants.

LLOC
Escola d’Enginyeria de la UAB

DATES

Del 07/09/2018 al 20/12/2018

HORARIS
Dimarts, dijous i divendres de
16:00h a 20:00h

IDIOMA DE DOCÈNCIA

Català i Castellà

25 PARTICIPANTS

El programa està dirigit a
doctorands, empreses i
investigadors
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Programa
El curs ofereix una formació en tecnologies d’intel·ligència
artificial i també una formació en gestió empresarial i nous
models de negoci. La docència consta de 150 hores repartides
en sessions formatives, sessions de prototipatge, tutories,
conferències i visites a centres d’interès.
L’alumnat desenvoluparà un projecte en grup acompanyat
d’experts tecnològics i empresarials, amb l’objectiu de portarlo al mercat. A més a més, construirà un prototip del seu
projecte.

07/09/2018
14/09/2018

Presentació del curs
A càrrec dels organitzadors del programa Ai4all.
Sensors, actuadors i entorns de baix
consum
A càrrec de David Castells, enginyer superior en informàtica
per la UAB i col·laborador de l’Escola d’Enginyeria.

11/10/2018

Ètica i aspectes normatius dels projectes
amb robots socials
A càrrec de Núria Vallès, professora del Departament de
Psicologia Social de la UAB.

16/10/2018

Reptes de percepció als vehicles autònoms
A càrrec d’Antonio López, professor de l’Escola d’Enginyeria
UAB i cap del grup de mobilitat intel·ligent del CVC.

18/10/2018

Tecnologies IoT per a projectes eHealth
A càrrec de Jordi Carrabina, director del Centre de Prototips
i Solucions Hardware-Software (CEPHIS) de la UAB i Debora
Gil, investigadora del CVC. Pendent de Confirmació.

19/10/2018

Laboratori d’Idees: crear equips i definir
projectes
A càrrec de La Mandarina de Newton.

23/10/2018

Gestió d’equips emprenedors
A càrrec de Pedro Olivares, enginyer industrial i coach.

25/10/2018

Estratègia Empresarial i models de negoci
A càrrec de Josep-Miquel Torregrosa, business Creation
Officer a InnoEnergy.

26/10/2018

Laboratori d’anàlisi de dades amb entorns
open source
A càrrec de Pau Rodriguez, investigador al CVC.

30/10/2018

Introducció al Lean Start Up
A càrrec d’Aday Guerra, consultor a Nestor&Co.

06/11/2018

Propietat Intel·lectual i protecció de la
tecnologia
A càrrec de Xavier Vallvé, director de l’àrea de valorització i
patents de la UAB.

18/09/2018

Introducció a les tècniques de deep
learning i visió per computador
A càrrec de Jordi González, professor UAB i investigador al
CVC.

20/09/2018

Introducció a les tecnologies blockchain
A càrrec de l’start-up MITEK i Adriana Freitas de l’associació
b9Lab.

21/09/2018

Laboratori de modelització de dades amb
tècniques deep learning
A càrrec de Pau Rodriguez, investigador al CVC.

27/09/2018

Reptes de la indústria 4.0
A càrrec de José Vicario, professor de l’Escola d’Enginyeria
UAB i Pere Roset, CEO d’Aumenta Solutions.

28/09/2018

Metodologies àgils i “living-lab”
A càrrec de Fernando Vilariño, sots director del CVC i
president de la Xarxa Europea de Living.

08/11/2018

Com elaborar un Pla Financer
A càrrec de Lluís Rodriguez, professor especialitzat en
creació d’empreses UAB.

04/10/2018

Vehicle autònom en espais industrials
A càrrec de Lluis Ribas, professor de microelectrònica i
sistemes electrònics UAB.

09/11/2018

Presentació de l’Estratègia SmartCAT
A càrrec de Daniel Marco, director d’SmartCatalonia de la
Generalitat de Catalunya.

05/10/2018

Laboratori d’anàlisi de dades amb entorns
open source
A càrrec de Pau Rodriguez, investigador al CVC.

13/11/2018

Visita a l’Smart City Expo

15/11/2018

Presentació de World Sensing: operational
Intelligence

09/10/2018

Interacció persona - màquina
Pendent de confirmació.
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Per què participar-hi?

16/11/2018

Territori i mobilitat urbana
A càrrec de Carme Miralles, professora a l’Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals UAB.

20/11/2018

Aspectes legals: tipus de societats
A càrrec de Sara Mirabete, advocada especialista en Dret
Mercantil.

-- Perquè desenvoluparàs el teu projecte
de negoci acompanyat de personal
expert que et donarà una visió realista
sobre la viabilitat tecnològica de la
proposta i el seu potencial de negoci.

22/11/2018

Finançament Públic-Privat
Com fer un resum executiu
A càrrec de Juan Fran Sangüesa, cap de finançament del
Parc de Recerca UAB i Xavier Osorio, coordinador de l’àrea
d’emprenedoria del Parc de Recerca UAB.

-- Perquè assoliràs els coneixements de
gestió empresarial necessaris per poder
dur a terme el teu propi projecte en
intel·ligència artificial.

23/11/2018

Tutories i prototipatge

-- Perquè al final del curs tindràs el pla
de negoci del teu projecte validat i un
prototip dissenyat de la teva solució.

27/11/2018

Taula Rodona amb experts del sector

-- Perquè tindràs l’oportunitat de conèixer
professionals i experts del sector i formar
part d’una xarxa.

29/11/2018

Tècniques de presentació de projectes
A càrrec de Bibiana Villa, coach executiva i formadora.

30/11/2018

Tutories i prototipatge

A qui va dirigit?
-- Persones graduades en enginyeria.

11/12/2018

Tutories i prototipatge

13/12/2018

Tutories i prototipatge

14/12/2018

Tutories i prototipatge

20/12/2018

DemoDay
Presentacions dels projectes desenvolupats a
càrrec dels participants.

*
Organitzadors:

-- Persones graduades en ciències
empresarials.
-- Alumnat de segon cicle d’enginyeria.
-- Emprenedors interessats en el sector.
-- Professionals d’empreses o institucions
que treballin en projectes que
incloguin IA.

Tutories i prototipatge
Les sessions de mentoring i prototipatge no tenen
hores assignades. Tindran lloc segons disponibilitat.

Amb el suport de:

