CONVOCATÒRIA UPF STARTING LAB

Segona edició de la incubadora de projectes de Comunicació
Interactiva UPF Starting Lab de la Universitat Pompeu Fabra.

Descripció de la incubadora:
La incubadora UPF Starting Lab té com a objectiu la incubació de projectes de cultura digital
sorgits de la universitat. La voluntat de la residència és orientar i assessorar professionalment
cada projecte per a que passin de ser una bona idea sobre paper a un producte que trobi el seu
encaix en el mercat. La residència s’adapta a l’estat dels projectes i organitza els objectius en
funció de cada projecte. És un programa impulsat per la UPF i coordinat pel Canòdrom, Parc de
Recerca Creativa, amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de
Catalunya.
El programa afavoreix el treball multidisciplinar entre diferents estudis de la Universitat Pompeu
Fabra, permetent el treball conjunt d’alumnes de diferents Graus i afavoreix la col·laboració entre
alumni i estudiants de Grau de diverses universitats.
És un programa innovador i únic impulsat des dels estudis de Comunicació Audiovisual de la UPF
amb una visió interdisciplinar de l’aprenentatge, i en especial, fomentant l’àmbit de la creació
digital i afavorint l’apropament dels estudiants de Grau o Màster a les dinàmiques i competències
de l’entorn laboral. Professionalitzar els perfils a partir d’un projecte sorgit a les aules resulta un
objectiu motivador i apassionant que buscar ampliar els límits dels seus aprenentatges a partir
d’una idea genuïnament seva.
En la segona edició de UPF Starting Lab seran seleccionats 3 projectes amb grup de entre 3 i 5
persones.
Què ofereix la incubadora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un espai de treball i reunions 24/7 durant els 6 mesos de la incubació a Canòdrom.
Assessorament professional dissenyat expressament pel desenvolupament del teu projecte.
Seguiment de desenvolupament de projectes.
Un/a mentor/a del sector del teu projecte que t’acompanyarà durant la residència.
Tallers i formació integral de l’àmbit del teu projecte.
Assessorament legal per a la creació d’empreses vinculada al teu projecte.
Foment de la participació del vostre projecte en actes de difusió.
Accés pels integrants de cada projecte a les activitats de Canòdrom.
El foment de la col·laboració d’altres d’estudiants de Grau o Màster en el desenvolupament del
projecte.
• Una partida de 1.500€ per a cada projecte seleccionat per despeses vinculades al
desenvolupament del projecte.

Quin tipus de projectes busquem:
Busquem Treballs Fi de Grau o Màster, o eventualment d’assignatures. Projectes digitals
creatius de comunicació interactiva i cultura digital que busquin explicar històries a través de
plataformes interactives d’una manera innovadora i atractiva. Es busquen projectes interactius
per a qualsevol plataforma digital, en qualsevol format i gènere. Per a web, consoles, xarxes
socials, mòbils, etc. Dintre de l’àmbit cultural s’entén un projecte narratiu com un el
desenvolupament d’un contingut amb voluntat discursiva, ja sigui de contingut de ficció, noficció, patrimonial, periodístic, etc.
Qui s’hi pot presentar:
Els projectes han d’estar formats per alumnes o alumni dels Graus o Màsters de la Facultat de
Comunicació o de l’ESUP de la Universitat Pompeu Fabra. Els grups poden ser
complementats per algun integrant que no sigui estudiant de la UPF, si ve ha de ser estudiant o
alumni d’estudis d’altres estudis. Els projectes vinculats als estudis de Comunicació Audiovisual
de la UPF tindran preferència d’accés però sempre prevaldrà l’interès i la qualitat del projecte i la
resta d’indicadors comentats en el següent apartat. Excepcionalment s’acceptaran treballs de
grups d’altres estudis de la UPF sempre que estiguin emmarcats dintre dels objectius i de la
tipologia de projectes proposats.
Quins aspectes seran valorats en la selecció dels 3 projectes:
•
•
•
•

La qualitat i l’estat avançat de la proposta.
La innovació de la proposta en l’àmbit cultural digital.
La complementarietat, interdisciplinarietat i el nombre dels integrants del projecte.
La disponibilitat professional i acadèmica dels integrants durant els mesos de la residència (es
demanarà acreditació de dedicació d’aquells que estiguin treballant).
• La potencialitat de la idea per esdevenir un projecte real a curt termini.
Documentació i aparats que cal lliurar abans del 20 de novembre a la direcció de correu
startinglab@upf.edu:
• Dossier explicatiu del projecte (de dues a quatre pàgines màxim).
• Nom i breu biografia dels integrants actuals del projecte (cal indicar l’estat acadèmic dels
estudiants: si han acabat el Grau o Màster).
• Procedència acadèmica del projecte, assignatura o TFG on ha sorgit la idea.
• Dedicació acadèmica o professional dels integrants (es demana una breu descripció de les
activitats acadèmiques i professionals que els integrants durant a terme en paral·lel a la
residència de la incubadora).
Es prega adjuntar tota la documentació requerida en un únic document de text en format
d’arxiu PDF.

Calendari de convocatòria i de residència previst:
•
•
•
•
•
•
•

Data límit per presentar propostes: 20 de novembre.
Data límit per rebre notificació i conformitat del lliurament: 24 de novembre.
Data límit per a la notificació dels tres projectes seleccionats: 1 de desembre.
Inici de reunions prèvies per a la coordinació dels projectes: del 11 al 20 de desembre.
Inici de la residència: 15 de gener de 2018.
Finalització de la residència: 30 de juny de 2018.
Presentació pública del resultat: finals de juny 2018.

Si tens qualsevol dubte fes-nos arribar un correu a startinglab@upf.edu
Barcelona, 5 de novembre de 2017.

