Toolkit Briefing
iFest
L’iFest s’ha concebut com la gran festa de la tecnologia, la ciència, la innovació i la disrupció,
dirigida a aquells que representen el futur: estudiants d’últims anys de batxillerat, FP, graus
universitaris, màsters i doctorats amb els següents objectius:
1. Traslladar-los la consciència que poden fer grans coses en els propers anys, que la
societat espera les seves aportacions i que tenen el talent per fer-les
2. Fer-los veure que les seves aportacions poden ser més sofisticades del que inicialment
ells i elles poden pensar. I que aquesta sofisticació pot venir de la ciència, la innovació, la
tecnologia; la disrupció en general.
3. Apoderar els futurs líders de la nostra societat, universitaris, docents…per aplicar les
tecnologies exponencials als grans reptes de la humanitat, iniciant una etapa i un
moviment de reptes i tecnologies exponencials.

iFest Countdown
Fins ara, aquest esdeveniment, iFest, ha estat una diada festiva plena de disrupció, referents reals
d’emprenedoria i reptes per als més de 3.000 joves i quasi 6.000 que van assistir a la 1a i 2a edicions.
Fruit de l’experiència d’aquelles primeres edicions plantegem ara l’IFEST amb un nou format al que
anomenem iFest Countdown , en el que els joves podran desenvolupar reptes reals mitjançant :
 un programa d’aprenentatge i acceleració que acabarà amb la realització d’un prototip
que es defensarà a l’iFest Zero, una gran festa en format congrés amb un Demo Day que es
celebrarà al 2019.
L’iFest Countdown (compte enrere per a la festa) es planteja com un aprenentatge disruptiu adaptat
als estudiants dels darrers cursos de batxillerat, cicles formatius i universitat, de manera online o
incorporat a les aules. Aquest programa consta de:
-

Material formatiu
Seguiment de mentors/es
Assessorament d’experts/es
Webinars tecnològics i workshops temàtics
Activitats arreu del territori català
Visites a l’ecosistema emprenedor

Slogans
Slogan genèric:
iFest Countdown: Fins on tu vulguis volar
Disrupció x tecnología + Reptes = Tú pots canviar el món
iFest Zero: The Young leaders interaction fest
Be disruptive, be exponencial, contribute to society
Slogan per a public docent:
iFest: Fins on tu vulguis volar
Time is now! Call for shakers

Inscripcions
Per poder participar a l’iFest Countdown cal realitzar la inscripció per equips a http://ifest.cat
L’estructura d’aquest equips és de 3 a 6 players (participants) amb un Shaker (docent o
responsables major de 18 anys).

Newsletter
Proposta de Newsletter per afegir a correus electrònics, butlletins, notícies….

Nova edició del iFest: l’iFest Countdown, Disrupció x Tecnologia + Reptes = Fins on tu
vulguis VOLAR!
-

-

el festival de la disrupció, la ciència i la tecnologia s’estrena en aquesta edició amb l’iFest
Countdown, un programa d’aprenentatge i competició en el qual els players
desenvoluparan prototips de reptes d’empreses, que seran exposats i defensats a l’iFest
Day Zero el 2019.
aquest nou format de l’iFest convida a treballar més en profunditat la solució al repte
plantejat seguint una metodologia basada en els principis de l’emprenedoria i la disrupció
en innovació, on els participants també coneixeran l’ecosistema d’startups i rebran el
suport de mentors/es protagonistes de l’ecosistema emprenedor.

L’iFest Countdown planteja un seguit d’activitats com a complement a les unitats didàctiques
programades, webinars tecnològics (intel·ligència artificial, robòtica avançada, realitat augmentada i
virtual, Big Data , IOT, biologia digital, biotecnologia i genètica, nanotecnologia, Blockchain, energies
renovables, drones, impressió 3D ...), workshops vinculats al mètode disruptiu pel treball per reptes,
visites a entitats, startups, coworkings, parcs científics, acceleradores... per conèixer l’ecosistema
emprenedor. Els equips també comptaran amb l’acompanyament d’una xarxa de mentors i
mentores protagonistes de l’ecosistema d’startups. Entre els grans premis previstos hi ha un viatge a

Silicon Valley, per a 3 membres de l’equip guanyador per conèixer el bressol de l’emprenedoria a
San Franscisco i accelerar el projecte durant un mes. Diverses empreses han plantejat el seu repte
perquè centenars d'equips n’aportin una solució, ICAEN, Aigües de Barcelona, Cuatrecases, Parc
Científic, Gremi de Jardineria, Atrápalo, Cannon, MWC, Penguin Random House i Vodafone.
Inscripcions
Les inscripcions per l’iFest Countdown encara estan obertes, tot i que la majoria d’equips ja han
començat a treballar amb les primeres unitats disponibles a la web. Adreçat a tots els joves i docents
que vulguin viure una experiència disruptiva i per aquells que volen aplicar tecnologies exponencials
per solucionar els grans reptes de la humanitat… L’iFest t’espera! I a partir d’aquí, fins on tu vulguis
VOLAR.
Iniciativa del Catalunya Emprèn
Catalunya Emprèn és un programa posat en marxa l’any 2012 per la Generalitat, aquest programa
busca fomentar l’esperit emprenedor i promoure la cultura d’empresa a Catalunya. Com a iniciativa
transversal del conjunt del Govern, el Catalunya Emprèn agrupa totes les mesures de l’Executiu
enfocades al foment de la cultura emprenedora, la creació de noves empreses o l’impuls de la
internacionalització d’aquestes companyies, entre d’altres qüestions.

Xarxes Socials
Ens podeu seguir a:
Twitter @emprencat
Instagram @emprencat
Utilitza sempre #ifestcat
Possibles Tweets :
-

Fins on vols volar? crea un equip, escull un repte i registra't al #iFestcat, ja pots començar a
fer el teu prototip! Entre molts premis, hi ha un programa d'acceleració a #SiliconValley! Més
informació a http://ifest.cat

-

Un any més, ha arribat l'#iFest d’ @emprencat! La nova edició del festival de la disrupció, la
ciència i la tecnologia és l'#iFestCountdown, el #challenge on es desenvoluparan projectes
que seran exposats a l'#iFestZero al 2019. Ja pots inscriure't a http://ifest.cat

-

Call for players! 3ª edició de l’iFest, disrupció i talent. Coneix els reptes plantejats a
http://ifest.cat

-

Fes les teves aportacions a la societat! Fes un equip a la teva universitat i apunta’t a
l’#iFestcat http://ifest.cat . Guanya entre d’altres premis un viatge a Sillicon Valley.

-

Una crida a la disrupció i al talent, a docents i estudiants que volen canviar el món.
Descobreix la nova edició del #iFestCat, l’iFest Countdown a http://ifest.cat

Material gràfic
A la pàgina web de l’iFest trobareu un apartat amb
material gràfic per poder difondre.
http://ifest.cat

Sobre l’iFest
L’iFest és una iniciativa en el marc del Catalunya Emprèn del Departament d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya. Catalunya Emprèn és un programa posat en marxa l’any 2012 per la
Generalitat, aquest programa busca fomentar l’esperit emprenedor i promoure la cultura d’empresa
a Catalunya. Com a iniciativa transversal del conjunt del Govern, el Catalunya Emprèn agrupa totes
les mesures de l’Executiu enfocades al foment de la cultura emprenedora, la creació de noves
empreses o l’impuls de la internacionalització d’aquestes companyies, entre d’altres qüestions.
iFest 2016
La primera edició de l’iFest va tenir lloc el passat 20 de desembre de 2016, a Fira de Barcelona i la
Cúpula de les Arenes. Hi varen assistir 3.000 persones, en un format de ponències, exposició i reptes.
Van participar 2.400 joves, 81 centres escolars i 309 docents i tècnics/es d’emprenedoria. L’iFest
2016 va comptar amb les següents activitats:
-

Meet Inspiration: be disruptive, ponències i actuacions curtes i inspiradores per part de
joves protagonistes de l'actualitat de la innovació, de la tecnologia, de la disrupció, per
inspirar, mostrar casos i exemples, generar simpatia i "encomanar" les ganes de fer coses.
Ciència, tecnologia, oportunitats, en un ambient creatiu, possibilista, emprenedor i obert.
Tot conduït pel Lluís Marquina, periodista especialitzat en noves tecnologies.

-

-

-

Virtual Discovery: be exponential, realitat augmentada, virtual i gaming a través de Pangea
Reality, medi a través del qual els participants d’aquesta exposició virtual van descobrir la
importància de les tecnologies exponencials dels seus protagonistes: empreses i experts que
donen solucions als reptes més urgents del món.
Dream Big Challenge: Call for players, taller d'innovació disruptiva i competició de 3 hores
amb la participació de tots els assistents a l'iFest 2016. Es treballarà amb la metodologia
Lombard creada per l'Imagine Creativity Center del Silicon Valley de Califòrnia per tal de
generar solucions innovadores a 4 reptes plantejats. Les empreses que lideren els reptes
son: Fluidra, Uriach, Aigües de Barcelona i Parc Científic de Barcelona.
Workshop pels docents. Become a Shaker, taller d’innovació disruptiva amb la metodologia
Lombard del centre Imagine del Silicon Valley de California. Formació als professors
assistents per al domini de les eines de design thinking i desing doing i formació per exercir
el roll de Shakers (facilitadors d’aprenentatge) durant el dream BIG Challenge de la tarda.

iFest 2017
El 30 de novembre de 2017 el Palau Sant Jordi de Barcelona va acollir la segona edició de l’iFest, sota
el lema ‘The young leaders interaction fest’. La fita reunia, de 10 a 18h, 5.000 joves, acompanyats de
1.000 docents, amb l’objectiu de traslladar la consciència als joves que poden fer grans coses en els
propers anys, que la societat espera les seves aportacions i que poden ser més “sofisticades” del que
inicialment poden pensar. L’iFest va incloure les següents iniciatives:
-

-

-

Meet Inspiration, espai que va conduir el periodista Lluís Marquina, amb una quinzena de
ponències curtes i inspiradores a càrrec d’experts que actualment protagonitzen l'actualitat
de l’ecosistema emprenedor.
Virtual Discovery, una exposició virtual a càrrec de Pangea Reality a la qual s’accedia
mitjançant una app de realitat augmentada i gamificació per conèixer les tecnologies més
punteres a través d’altres tecnologies com el blockchain, la realitat virtual, la intel·ligència
artificial, la biotecnologia i la revolució de l’espai.
Teachers Workshop, un taller dedicat específicament als professors per conèixer el mètode
Lombard i aplicar-lo desprès als seus centres.
Challenge Imagine, un taller d’innovació disruptiva de 3 hores, conduit per Xavier
Verdaguer, d’Imagine cc, enfocat com una competició per equips de projectes emprenedors.

Si necessites més informació pots contactar amb nosaltres:
ifest@gencat.cat
http://ifest.cat

Gràcies per la teva col·laboració
iFest Team

