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PROGRAMA EN
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
APLICADA A LA INDÚSTRIA
Tecnologies, reptes
i oportunitats de negoci

Quin paper
tindrà la
intel·ligència
artificial?

El programa
AI4ALL

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. Es creu que, el 2030, l’impacte
positiu que tindrà sobre el PIB mundial
serà d’uns 15,7 bilions de dòlars. Aquest
impacte vindrà sobretot per l’augment de
la productivitat gràcies a l’automatització
de processos, l’increment de la força de
treball de les empreses gràcies a la IA

assistida i augmentada, l’estalvi de temps
i dels costos de producció i l’increment de
la demanda degut a la personalització.

Davant d’aquest repte, el Parc de Recerca
UAB, l’Escola d’Enginyeria de la UAB,
el Centre de Visió per Computador i
l’Institut d’Investigació en Intel·ligència
Artificial del CSIC organitzen el programa
AI4ALL “Intel·ligència Artificial Aplicada a
la Indústria” per a personal investigador
i doctorant, estudiants i empreses que
vulguin emprendre en aquest sector.

L’AI4ALL donarà a conèixer quines són les
tecnologies en intel·ligència artificial que
poden donar resposta a reptes plantejats
per la societat, explicarà com aquestes
solucions impacten en l’entorn, mostrarà
la factibilitat de l’aplicació d’aquestes
tecnologies i plantejarà possibles models
de negoci per a l’explotació de les
tecnologies.

La indústria catalana s’està posicionant
cap aquest sector. I és que Catalunya és
una gran generadora de coneixement en
aquest àmbit, amb més de 60 doctors
l’any i més de 180 empreses, que generen
un total d’ingressos de 1.358 M€.

DATES

PREU

PROGRAMA HÍBRID

13/09/2022 - 22/12/2022

100% subvencionat.

Classes i tutories virtuals i
presencials

Organitzadors:

Aquesta iniciativa està subvencionada pel Departament d’Empresa
i Treball i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus.

Un programa dissenyat per
apropar les tecnologies d’IA
amb l’objectiu de generar
projectes d’impacte al territori

A qui va dirigit?

A qui va dirigit?

•

Persones emprenedores interessades en
el sector amb projectes que inclouen IA.

•

Personal investigador i doctorand.

•

Professionals d’empreses o institucions
que treballin en projectes que inclouen
IA.

•

Alumnat de segon cicle d’enginyeria.

Per què participar-hi?
i?
•

•

•

•

Continguts
L’AI4ALL ofereix una formació teòrica i
pràctica en les tecnologies més punteres
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
d’empreses amb casos pràctics i visites a
centres d’interès.
Les persones participants desenvolupen un
projecte en grup acompanyades d’experts
tecnològics i empresarials. A més a més,
construeixen un prototip del seu projecte.

Perquè et permetrà adquirir de forma
pràctica i realista el coneixement sobre
les oportunitats de la Intel·ligència
Artificial.

01

Identificació de les tecnologies
potencials

Perquè assoliràs coneixement de gestió
empresarial necessari per poder dur a
terme el teu propi projecte, amb una
introducció de les tecnologies existents.

02

Anàlisis de les oportunitats de negoci
entorn a les noves tecnologies en
l’entorn de la IA.

03

Identificació i presentació dels reptes i
formació dels grups.

04

Anàlisi i validació dels models
de negoci viables per a portar la
tecnologia a mercat.

05

Formació a través de metodologies
àgils.

06

Impacte de les tecnologies en el
medi ambient, desenvolupament de
tecnologies sostenibles i inclusió de la
tecnologia en l’economia circular.

07

Desenvolupament de prototips.

08

DEMODAY

Perquè desenvoluparàs el teu projecte de
negoci acompanyat d’experts tecnològics
i empresarials que et donaran una visió
realista sobre la viabilitat de l’aplicació de
la tecnologia i sobre el seu potencial de
negoci.
Perquè tindràs l’oportunitat de conèixer
professionals del sector i formar part
d’una xarxa.

Inscripcions
obertes!

www.ai4all.cat

