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Triar bé per aconseguir
l’excel·lència en formació

ADE i
Enginyeries,
les professions
més demandades
Pàg. 02

Estudiar unmàster
proporciona
més projecció
professional
Pàg. 03

Entrevista al
Dr. Pere Regull,
director general
d’IQS
Pàg. 04

En un entorn laboral cada
vegada més competitiu,
la formació constitueix
un valor diferencial clau

en totes les etapes de desenvolu-
pament professional d’una per-
sona. Des del moment en què un
estudiant selecciona la titulació de
grau que desitja estudiar, ja està

començant a de!nir l’itinerari pro-
fessional que determinarà el seu
futur. A través de l’especialització
que proporcionen els estudis de
màster, aquest itinerari es torna
més clar i prometedor.

L’elecció del centre on realitzar
els estudis és també una decisió
transcendental, ja que ha de garan-

tir la consecució dels objectius i la
materialització de les expectatives
generades.

Amb més de cent anys de tradi-
ció docent i investigadora, el centre
universitari IQS es manté !del en
la seva vocació de continuar oferint
una formació sòlida en el camp de
la Química, l’Enginyeria Química,

la Farmàcia, la Bioenginyeria, l’En-
ginyeria Industrial i l’Administració
i Direcció d’Empreses.

L’oferta de graus universitaris,
dobles graus, màsters i doctorats
està especialment orientada a for-
mar persones altament quali!cades,
amb alts valors ètics, amb capaci-
tat per exercir la seva professió en

plenitud i amb garanties en entorns
internacionals, i conscients de la
realitat social per afrontar la presa
de decisions.
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Triar la professió que de-
sitgen exercir en el futur
és una de les decisions
més importants a la qual

els estudiants han de fer front en
!nalitzar el batxillerat. A més de la
vocació, l’ocupabilitat destaca com
un dels criteris a tenir en compte
abans de triar la titulació de grau
a estudiar.

Segons el V Informe Adecco
Professional sobre Carreres amb
més sortides professionals, Admi-
nistració i Direcció d’Empreses
(ADE) torna a ser la carrera més
demandada i comprèn el 4,5% de
les ofertes d’ocupació entre titulats
universitaris, seguida d’Enginyeria
Tècnica Industrial amb un 3,5%.
En conjunt, i com indica aquest
mateix estudi, les carreres tècni-
ques abasten el 42% de les ofertes
d’ocupació.

Compromís amb
la formació de qualitat

Des de la seva fundació, ara
fa 110 anys, el centre universitari
IQS s’ha caracteritzat per ser una
institució compromesa a donar
resposta als nous reptes que el con-
text social, econòmic i industrial
planteja. En conseqüència, la seva
proposta formativa es correspon
amb la demanda de per!ls profes-
sionals del mercat i a l’auge de les
indústries emergents.

A l’àrea de les enginyeries, IQS
School of Engineering ofereix es-
tudis o!cials de Grau en Química,
Enginyeria Química, Farmàcia,
Biotecnologia i Enginyeria en Tec-
nologies Industrials. Aquests estu-
dis es caracteritzen per proporcio-
nar als estudiants una sòlida base
experimental, ja que es dediquen un
50% de les hores lectives a realitzar
pràctiques en els laboratoris d’últi-
ma tecnologia amb què la institució
està equipada.

Dins l’àrea de gestió, IQS School
of Management ofereix estudis o!-
cials de Grau en Administració i
Direcció d’Empreses, en els quals
destaca la dimensió d’internacio-
nalització dels alumnes, ja que part
de les assignatures s’imparteixen
en anglès, a més d’oferir un grup
de grau impartit íntegrament en
aquesta llengua.

Totes les titulacions inclouen
pràctiques obligatòries en empreses
per proporcionar als estudiants un

primer accés al món laboral amb el
qual tindran l’oportunitat de desen-
volupar els coneixements adquirits
en un entorn real i professional.
Així mateix, els estudiants reben
el suport del Servei de Carreres
Professionals d’IQS, que gestio-
na la Borsa de Treball i els ofereix
assessorament professional en la
cerca d’ocupació.

Dobles Graus:
professionals polivalents
Entre les tendències actuals del
mercat laboral destaca la se-
lecció de candidats que tinguin
competències transversals, amb
capacitat per adaptar-se a les no-
ves situacions amb versatilitat i
dinamisme. Més concretament,
que posseeixin coneixements tèc-
nics específics i alhora sàpiguen
afrontar amb facilitat els reptes
de gestió que es plantegen en les
empreses.

Els dobles graus d’IQS tenen
per objectiu dotar els estudiants

d’una sòlida formació que combini
un per!l tècnic polivalent i multi-
disciplinari amb una gran capacitat
de direcció. Gràcies a les sinergies
de les dues escoles universitàries
d’IQS –IQS School of Engineering
i IQS School of Management–,
s’han de!nit itineraris formatius
que permeten a l’estudiant cursar
de manera simultània els Graus en
Química, Enginyeria Química, Bio-
tecnologia o Enginyeria en Tecno-
logies Industrials juntament amb el
Grau en Administració i Direcció
d’Empreses. Així, els estudiants
disposen d’una preparació tècnica
excel·lent pel que fa als estudis de
grau, i un alt coneixement de la
gestió i direcció de l’empresa.

Els dobles graus proporcionen
una formació més completa i mul-
tipliquen les opcions de sortides
laborals de l’estudiant en !nalit-
zar els seus estudis, en un context
d’alta competitivitat en el qual es-
tar cada vegada més preparats és
fonamental.

ADE i Enginyeries,
les professions més demandades
La llista de titulacions amb més oportunitats d’ocupació està encapçalada per Administració i Direcció
d’Empreses i per Enginyeria Industrial, segons un estudi publicat per Adecco Professional

Els estudis de
grau impartits
a IQS destaquen
per la formació
pràctica i
la projecció
internacional
dels alumnes

Estudiants IQS del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials durant una de les classes pràctiques realitzades en el laboratori SEAT del centre.

Estudiants IQS del Grau en Administració i Direcció d’Empreses.

ESTUDIAR A IQS
NOMÉS DEPÈN DE TU
IQS és una institució sense ànim
de lucre que dedica un fons li-
mitat per concedir ajuts econò-
mics i fer front al !nançament
del total o d’una part del cost
dels estudis, per als estudiants
que es matriculin en les titu-
lacions de Grau, Doble Grau i
Màster.

Per evitar que l’aspecte
econòmic sigui un impediment
per accedir als nostres estudis
a persones quali!cades i amb
motivació, IQS disposa d’un am-
pli programa de beques i ajuts
econòmics:
• Beca a l’Excel·lència: per a

alumnes de nou ingrés per
un import del 50% de la ma-
trícula en base únicament a
l’excel·lència del seu expe-
dient acadèmic.

• Beca als Bons Expedients:
per a alumnes de nou ingrés
per un import del 25% de la
matrícula sobre la base del
seu bon expedient acadèmic
i amb un nivell d’ingressos
limitat.

• Beca Patrocini: !nançades
per entitats col·laboradores,
consistents en la gratuïtat to-
tal o parcial de la matrícula a
alumnes amb un bon expedi-
ent acadèmic.

• Beca Màster Foreign Stu-
dents: per a alumnes de nou
ingrés amb nacionalitat i re-
sidència a l’estranger, amb
necessitats econòmiques so-
brevingudes, en base princi-
palment al nivell d’ingressos
econòmics i amb un rendi-
ment acadèmic satisfactori
per un import màxim del 30%
de la matrícula.

• Beca Ajuda Social: per a
alumnes de nou ingrés amb
necessitats econòmiques so-
brevingudes sobre la base del
nivell d’ingressos econòmics i
amb un rendiment acadèmic
satisfactori.

• Altres ajudes, com descomp-
tes per família nombrosa, fa-
miliar d’Alumni, etc.

IQS compta amb l’inestima-
ble suport d’empreses i entitats
patrocinadores que gràcies al
seu mecenatge permeten atreu-
re a estudiants amb talent i a
estudiants amb recursos eco-
nòmics limitats.

Els estudiants poden re-
novar les seves beques i ajudes
cada curs complint els criteris
establerts.

Per conèixer més detalls
de les diferents beques i ajudes,
consulteu el web:
www.iqs.edu
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En un moment en el qual
les empreses demanden
professionals polivalents
però que, a la vegada, tin-

guin un alt grau d’especialització
en alguna disciplina relacionada
amb el seu sector d’activitat, la
realització d’un màster suposa
un avantatge competitiu clar en
el per!l acadèmic de l’estudiant
davant d’altres candidats. No en va,
els professionals que compten amb
un màster tenen un millor índex
d’inserció laboral.

Els màsters són també la millor
aposta de futur per poder competir
en el marc de la imparable inter-
nacionalització de les empreses i
donar resposta a un mercat laboral
que cada cop està més globalitzat.

Per què estudiar unmàster
universitari?
A més de les raons anteriorment
esmentades, hi ha d’altres per les
quals escollir un màster és una op-

ció decisiva per desenvolupar el
futur professional dels estudiants:
• Coneixement més avançat i es-

pecialitzat que permet orientar
millor professionalment a l’es-
tudiant cap al sector en el qual
desitja desenvolupar-se.

• Major projecció internacional
en obtenir un títol o!cial homo-
logat dins de l’espai de l’Educació
Europea.

• Formació contínua: la realitza-
ció d’un màster mostra la volun-
tat de l’estudiant per continuar
formant-se i desenvolupar els
seus coneixements, un aspecte
molt valorat en els processos de
selecció.

Formació especialitzada,
orientada a la pràctica
Els programes o!cials de màster
que ofereix IQS han estat creats
per potenciar la formació especi-
alitzada dels estudiants de grau.

Els màsters d’IQS School of

Engineering, desenvolupats en
els àmbits de la Química, l’Engi-
nyeria Química, la Bioenginyeria
o l’Enginyeria Industrial, destinen
més del 50% de les hores lectives a
pràctiques de laboratori. Els estu-
diants tenen la possibilitat de par-
ticipar en projectes amb empreses
capdavanteres de cada sector, així
com de realitzar el Treball Final
de Màster en universitats interna-
cionals amb les quals IQS té acords
de col·laboració.

IQS School of Management ofe-
reix màsters universitaris orientats
a desenvolupar diferents aspectes
de la gestió i la direcció d’empreses.
Tots els estudis d’IQS School of
Management estan acreditats per
l’AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business,
USA) i ofereixen pràctiques en
empreses de reconegut prestigi.

L’anglès està present en tots
els plans d’estudis per promoure
la incorporació dels estudiants en

empreses o equips de recerca inter-
nacionals, i algun d’ells s’imparteix
cent per cent en anglès.

Dobles titulacions
de Màster
A més, dins de la seva oferta forma-
tiva, IQS ofereix la possibilitat de
realitzar conjuntament el Màster
en Gestió d’Empreses Industrials,
ofert per IQS School of Manage-
ment, de forma compatible amb els
màsters impartits per IQS School
of Engineering.

D’aquesta manera, es comple-
menta la base cientí!ca dels estu-
diants amb una formació orientada
cap al management, i els capacita
per desenvolupar altres funcions
pròpies de per!ls directius. Entre
d’altres, els estudiants desenvolu-
pen la capacitat de dissenyar, gene-
rar i comercialitzar nous productes,
la comercialització dels ja existents,
o la capacitat d’optimitzar els pro-
cessos de producció i de millorar

les estratègies d’actuació.
En una segona fase, afavoreix

les possibilitats d’assumir la direc-
ció d’una de les àrees funcionals de
l’empresa a la qual s’incorporin.

Estudiar un màster proporciona
més projecció professional
La realització d’un màster aporta els coneixements avançats i especialitzats que permeten que l’estudiant
pugui afrontar amb èxit qualsevol repte professional

Unmàster
representa
un important
avantatge
competitiu en
el perfil d’un
professional

Especialitza’t amb un màster IQS
Amb IQS, aconseguiràs els teus objectius professionals

IQS School of Engineering

MÀSTER EN QUÍMICA ANALÍTICA
Especialització en tècniques analítiques avançades i en els principals tipus de mostres a analitzar, per formar professionals
o investigadors de l’àmbit de la Química Analítica.

MÀSTER EN QUÍMICA FARMACÈUTICA
Coneixement del sector industrial farmacèutic i d’R+D d’un fàrmac. Orientat a la recerca, desenvolupament i producció
de fàrmacs.

MÀSTER EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
Materials avançats i tradicionals i la seva aplicació en la indústria. Es presenten els nous materials, incloent-hi bio i
nanomaterials.

MÀSTER EN ENGINYERIA QUÍMICA
Proporciona coneixements i eines per al desenvolupament, la recerca i la preparació de productes, processos i serveis
en la indústria química i afins, així com per a la gestió industrial i l’optimització de costos.

MÀSTER EN BIOENGINYERIA
Recerca, desenvolupament i producció de productes, processos i serveis que utilitzen microorganismes o els seus
components biològics en els àmbits de la biotecnologia industrial i la biomedicina.

MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL
Permet adquirir les competències i atribucions reconegudes oficialment
en la professió d’Enginyer Industrial.

*Aquestes titulacions s’imparteixen íntegrament en anglès.

Tots els estudis d’IQS School of Management estan acreditats per
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business, USA).

IQS School of Management

MASTER IN GLOBAL ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT*
Programa conjunt entre IQS School of Management (Barcelona), Fu Jen University
(Taiwan) i University of San Francisco (EUA). Estada de 4 mesos a cada universitat.

MASTER IN INTERNATIONAL MARKETING & SALES MANAGEMENT*
Estada de dos mesos a Grenoble École de Management (França), una de les escoles
de negocis més importants a França.

MÀSTER EN AUDITORIA I CONTROL DE GESTIÓ
Una vegada superat el màster, es convalidarà la prova teòrica d’accés al ROAC.

MÀSTER EN ANÀLISI D’INVERSIONS I BANCA
Prepara els estudiants per obtenir la certificació professional EFA (EFPA European
Financial Advisor) que atorga EFPA. S’imparteix en col·laboració amb l’IEF (Institut
d’Estudis Financers).

MÀSTER EN GESTIÓ D’EMPRESES INDUSTRIALS
Dirigit a graduats universitaris procedents de titulacions tècniques i científiques,
per ampliar la seva carrera professional futura en l’àmbit de la gestió i la direcció
de l’empresa.
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La col·laboració entre el
món acadèmic i l’empresa-
rial és imprescindible per
garantir la formació de les

generacions futures. Sota aques-
ta premissa, IQS proposa ofertes
docents innovadores, úniques a
Barcelona, que es fonamenten en
els punts forts de la seva llarga ex-
periència. Nous graus universitaris,
dobles graus, màsters i doctorats
constitueixen la seva oferta forma-
tiva, de la qual parlem amb el Dr.
Pere Regull, director general d’IQS.

Comdefiniria la labor univer-
sitària que realitza IQS?
IQS, centre universitari de la Com-
panyia de Jesús, organitza i executa
les seves activitats amb l’objectiu
fonamental de complir amb la seva
missió universitària: la formació
integral de l’alumne. A IQS pre-
parem els nostres estudiants per a
l’excel·lència professional tenint
especial cura de la formació en va-
lors. L’aportació de coneixements
i experiències pràctiques per a
l’exercici professional e!cient, el
desenvolupament de la vocació
investigadora i l’aptitud per a l’au-
toaprenentatge permanent no són
més importants que l’estímul dels
valors personals.

Quins avantatges competitius
té el projecte acadèmic IQS?
Des de la seva fundació, IQS ha de-
senvolupat una metodologia docent
pròpia basada en una pràctica ex-
perimental intensiva individual de
cada estudiant, amb una dedicació
temporal molt superior a la resta
de centres universitaris espanyols
i !ns i tot europeus. Els estudiants
dediquen el 50% del temps d’apre-
nentatge presencial a la realització
de pràctiques. Aquesta metodologia
impulsa l’autonomia i responsabi-
litat dels estudiants, desenvolupa
el creixement personal i l’aplicació
pràctica dels coneixements i, a més,
fomenta les vocacions cientí!ques
i emprenedores.

Recentment han incorporat
els dobles graus a la seva ofer-
ta formativa. En què desta-
quen aquests programes en
comparació amb els graus?
L’objectiu dels Dobles Graus IQS és
aconseguir graduats amb un per!l
multidisciplinari, entre la ciència
i la gestió, que comptin amb pro-
funds coneixements i habilitats
d’ambdues àrees, adquirits des de
l’inici de la seva formació univer-
sitària, amb la !nalitat de disposar
de les capacitats necessàries per a
gestionar qualsevol àrea funcional
de l’empresa !ns a aconseguir la
seva direcció general.

Els cinc Dobles Graus IQS són
una resposta a les demandes que
ens arriben de l’entorn industrial
que dóna sentit a la nostra institució
i que ha convertit IQS en un centre
universitari emprenedor. Aquests
itineraris universitaris són actual-
ment únics a Espanya i neixen com
a resultat de la sinergia entre les
dues facultats universitàries d’IQS:
IQS School of Engineering i IQS
School of Management.

Estudiar el doble grau suposa
més dedicació de l’estudiant, però
substitueix la realització d’un MBA
després dels estudis universitaris,
itinerari formatiu que fins avui
havia estat el més habitual per-
què els titulats tecnicocientí!cs
aconseguissin aquest tipus de per!l
formatiu.

Quins altres aspectes destaca
de l’oferta formativa d’IQS?
L’oferta d’IQS es completa, a l’àrea
cienti!cotècnica, amb estudis de
Química, Enginyeria Química,
Bioenginyeria, Enginyeria Industrial
i Farmàcia, i a l’àrea d’empresa, amb
estudis d’Administració i Direcció
d’Empreses. IQS també disposa
d’una divisió d’Executive Education
destinada a proporcionar programes
formatius a professionals d’empresa
i programes de formació a mida “in
Company”, així com una Unitat de
Transferència de Coneixement per

prestar serveis tècnics, recerca con-
tractada i consultoria a empreses.

Quins factors diferencials de
l’oferta d’IQS garanteixenmés
ocupabilitat per a l’estudiant
que ha de triar universitat?
D’una banda, la gran connexió que
té IQS amb el teixit industrial i
empresarial és un factor decisiu
perquè permet que tots els nos-
tres estudiants puguin realitzar
pràctiques professionals durant
els seus estudis i d’altra banda,
la metodologia docent, amb una
alta càrrega pràctica al costat de
l’alt percentatge de temps d’apre-
nentatge que es desenvolupa en
laboratoris i tallers afavoreix que
els nostres estudiants s’integrin al
mercat laboral amb un important
avantatge competitiu.

En de!nitiva, el vessant ex-
perimental dels nostres estudis,
que contempla la realització de
pràctiques obligatòries en empresa
i estades voluntàries de recerca
en universitats estrangeres, jun-
tament amb la dimensió inter-
nacional que està present en les
nostres titulacions, afavoreixen
enormement l’ocupabilitat dels
nostres estudiants.

El reconeixement interna-
cional a la tasca pedagògica
d’IQS és molt rellevant. En
quin sentit?
La permanent innovació en l’activi-
tat docent (programes, continguts,
pràctiques de laboratori, etc.) tam-
bé és un tret distintiu del nostre
centre i això ha estat reconegut
internacionalment, tal com ho de-
mostra que els estudis d’Enginyeria
Química i Enginyeria Industrial
estiguin acreditats per ABET (Ac-
creditation Board of Engineering
and Technology), agència acredi-
tadora nord-americana d’estudis
d’enginyeria. IQS és la primera i
única universitat espanyola que ha
aconseguit aquesta acreditació per
als estudis d’Enginyeria Química, i
a Europa només hi ha tres univer-
sitats amb aquesta acreditació en
Enginyeria Industrial (Universitat
Politècnica de Madrid; Universitat
Politècnica de València; i Univer-
sitat de Karlsruhe).

Tots els estudis impartits per
IQS School of Management estan
acreditats per l’AACSB (Association
to Advance Collegiate Schools of
Business, USA), el principal orga-
nisme a escala mundial d’acredita-
ció de les institucions acadèmiques
de nivell superior que ofereixen
programes de business.

L’activitat investigadora sem-
pre ha estat una característica
diferencial del seu professo-
rat. Com es transfereix aques-
ta labor des dels laboratoris
d’IQS cap als estudiants i la
indústria?
Tots els professors d’IQS lideren o
participen en grups de recerca des
dels quals desenvolupen projec-
tes de recerca. Aquests projectes
inclouen des de temes de recerca
bàsica, que es !nancen a través de

projectes competitius convocats
per institucions nacionals i interna-
cionals, !ns a projectes de recerca
orientats, la iniciativa i!nançament
dels quals prové d’una empresa.

Els estudiants de màster i docto-
rat s’incorporen als grups de recerca
per a la realització de les seves tesis,
adquirint una experiència singular
que els capacita, en sortir d’IQS, per
ocupar llocs rellevants en empreses
i laboratoris. Les empreses disposen,
amb aquest model, dels equips hu-
mans i coneixements del claustre,
en condicions preferents, per poder
assajar i desenvolupar les seves prò-
pies idees o per aconseguir solucions
noves als seus reptes.

Quin és el seu consell per als
estudiants que desitgen incor-
porar-se a la universitat en el
curs vinent?
La nostra recomanació per a tots
els estudiants és que dissenyin un
itinerari formatiu propi que els pro-
porcioni els coneixements i habilitats
su!cients i, alhora, els diferenciï per
assegurar la seva ocupabilitat. La re-
alització d’un doble grau, la combi-
nació de grau i màster, o l’obtenció
del doctorat són les millors alter-
natives per garantir la formació
adequada.

Dr. Pere Regull, director general d’IQS

IQS ha
desenvolupat
unametodologia
docent pròpia
basada en
una pràctica
experimental
intensiva
individual de cada
estudiant

L’obertura de l’economia i la tendència de les
empreses espanyoles a la internacionalització
comporta un increment en la demanda de can-
didats amb domini absolut de l’anglès i gran
capacitat per treballar en projectes i comptes
internacionals.

IQS participa plenament de la idea de la in-
ternacionalització de la ciència, la tècnica i la
gestió, i creu que més vinculació internacional
incrementa la qualitat dels estudis, de la recerca
i de les perspectives dels estudiants i del pro-
fessorat del centre. Per aquest motiu, promou
els intercanvis d’estudiants i investigadors amb
universitats estrangeres com una manera idònia
de complementar els estudis i millorar així la seva
projecció professional cap a empreses de marcada
orientació internacional.

Els intercanvis permeten consolidar l’aprenen-
tatge d’idiomes, enfortir la xarxa de contactes, amb
un important component de diversitat geogrà!ca
i cultural, i participar, a la vegada, d’una experi-
ència única de contacte amb equips de recerca
i amb programes docents molt útils per al seu

desenvolupament personal i professional.
Actualment IQS té convenis d’intercanvi amb

87 universitats estrangeres de reconegut prestigi:
38 d’Europa, 31 d’Amèrica del Nord, 9 de Sud-amè-
rica, 5 d’Amèrica Central i 4 d’Àsia.

També s’ofereixen assignatures en anglès en
totes les titulacions, a més de poder cursar ínte-
grament en aquest idioma el Grau en ADE i el
màster Global Entrepreneurial Management, que
s’imparteix conjuntament amb la University of
San Francisco a EUA i amb la Fu Jen University
a Taiwan, i el màster en International Marketing
& Sales Management que contempla una estada
en la Grenoble École de Management a França.
Aquests dos màsters incorporen semestres que
es cursen en universitats estrangeres com una
manera de potenciar la visió global dels alumnes
i la seva participació en mercats internacionals.

A més de fomentar l’ús de l’anglès, a partir
de segon curs, tots els estudiants d’IQS poden
realitzar classes d’alemany.

LA PROJECCIÓ INTERNACIONAL DELS ESTUDIANTS D’IQS

“El nostre objectiu és la formació
integral dels alumnes”

ENTREVISTA AL DR. PERE REGULL, DIRECTOR GENERAL D’IQS

Tots els professors
d’IQS lideren
o participen
en grups
d’investigació
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BASF i IQS han subscrit
un acord de col·laboració
conjunta per a la realit-
zació d’accions que pro-

moguin entre l’alumnat de batxi-
llerat les vocacions cientí!ques en
Química, com a disciplina central i
comuna en moltes de les àrees de
coneixement cientí!c.

Amb motiu d’aquest acord, el
passat 24 de febrer va tenir lloc una
reunió de treball entre el Sr. Gusta-
vo Alonso, responsable de l’àrea de
personal de BASF Española, SL, i
el Dr. Pere Regull, director general
d’IQS.

El conveni entre l’empresa quí-
mica i el centre universitari con-
templa la convocatòria del concurs
Aquí hi ha Química, per emfatitzar
la idea que la química és una ci-
ència present al nostre dia a dia, i
que aporta millores constants a la
nostra qualitat de vida.

A més del concurs, el conveni
inclou la publicació i promoció de
10 de Química!, material de suport
docent, elaborat per IQS conjunta-
ment amb BASF.

Vídeos amb la química
com a protagonista
Els participants del concurs Aquí hi
ha Química hauran de gravar i pro-
duir un vídeo d’entre 1 i 3 minuts, en
el qual es mostri com la química es
troba present en el nostre entorn i
la multitud de millores que ha com-
portat per al progrés de la societat.
El concurs es vehicula a través de
www.aquihihaquimica.com, pàgina
on els alumnes poden consultar les
bases de participació, veure exem-
ples de vídeos elaborats, que els
poden servir d’orientació, i pujar
els seus vídeos per participar-hi. El
concurs està adreçat a estudiants
de primer i segon de batxillerat i
poden participar amb l’ajuda d’un
professor del seu centre educatiu.

Un jurat format per professors
d’IQS i experts en química de BASF
seran els encarregats d’escollir el
vídeo guanyador. Els criteris amb
què es valoraran són la correcció i la
profunditat cientí!ca, la rellevància
social, l’originalitat del contingut i
la creativitat de la presentació.

El guanyador del premi del ju-
rat obtindrà una beca, per l’import

total, per estudiar el 1r any del Grau
en Química o Enginyeria Química
a IQS i la possibilitat d’acollir-se a
les Beques a l’Excel·lència o Bons
Expedients per als cursos següents.
El centre d’ensenyament al qual per-
tanyi l’alumne guanyador obtindrà
3.000€ en equipament escolar i, si
el vídeo ha estat realitzat amb el
suport d’un professor, un premi per
al professor col·laborador que con-
sisteix en un viatge a Estats Units
per a dues persones amb una visita
guiada al Massachusetts Institute
of Technology. A més del premi del
jurat, s’atorgarà el premi del públic
i el vídeo més votat al canal de You-
tube del concurs obtindrà un Xec
Regal FNAC per valor de 500€.

Material docent
per a estudiants de
batxillerat
En el marc d’aquesta col·laboració
s’ha editat la publicació 10 de Quí-
mica!, un material didàctic amb
el qual es vol fer entendre com la
química millora la vida quotidiana
i, alhora, apropar aquesta disciplina
als joves, ja que són moltes les àrees

de coneixement cientí!c que es
basen en la química.

La publicació exposa, d’una
manera senzilla i entenedora, deu
exemples on la química es troba
present al nostre dia a dia. Des de
l’exemple de les cremes solars pro-
tectores!ns a la producció d’energia
amb biometà, passant per l’objectiu
d’aconseguir plàstics més fàcilment
biodegradables, entre d’altres.

Els autors de la publicació han
estat els professors IQS, Dr. Jordi
Cuadros, Dr. Roger Estrada, Dr.
Jordi Martorell i Dr. Rubén Ruiz.

Amb la publicació 10 de Quí-
mica! IQS dóna continuïtat a la
creació i la difusió de material de
suport docent per a estudiants de
batxillerat que va iniciar amb la
distribució d’exemplars de la Taula
Periòdica a escoles i instituts.

El Dr. Pere Regull, director general d’IQS, al costat del Sr. Gustavo Alonso, de BASF,
amb la publicació 10 de Química!, a les mans

BASF i IQS promouen
les vocacions científiques

Consulta les bases
d’aquest concurs a:
www.aquihihaquimica.com/bases

Si desitges més informació, contacta amb nosaltres a: comunicacioiqs@iqs.edu

Participa i guanya una beca, per l’import total, per estudiar
el Grau enQuímica o en EnginyeriaQuímica a IQS
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Crear ponts entre
la universitat i l’empresa
Un dels reptes més importants que tenen actualment les universitats és proporcionar
als estudiants l’accés al món laboral

Amés de complir amb la
missió i la responsabi-
litat de la formació i la
recerca, les universitats

han reforçat, en els últims temps,
el seu paper de mediadores amb
el món laboral amb l’organització
d’accions orientades a l’atenció in-
tegral i a una ocupabilitat més gran
dels seus estudiants.

IQS contribueix al desenvolu-
pament econòmic, cientí!c i tecno-
lògic de la societat amb la formació
de professionals que siguin capaços
d’assumir càrrecs de responsabilitat
en les empreses i indústries en les
quals s’incorporin. Les titulacions
impartides a IQS tenen una con-
nexió molt directa amb l’entorn
professional. L’elevada càrrega

pràctica present en la docència de
les assignatures, l’alt percentatge
de temps d’aprenentatge assignat
a laboratoris i tallers, la implemen-
tació del caràcter obligatori de les
pràctiques en empreses en tots els
estudis de grau i de màster, així
com l’elaboració del Treball Final
de Grau i Final de Màster –que es
materialitzen en un projecte d’apli-
cació pràctica en l’àmbit de cada
titulació–, doten a tots els estudis
d’una dimensió pràctica diferenci-
adora que afavoreix l’ocupabilitat
dels estudiants d’IQS.

Serveis de suport per a la
inserció laboral
Els alumnes d’IQS tenen a la seva
disposició el servei de Carreres Pro-

fessionals que els ofereix assesso-
rament professional, amb l’objectiu
de facilitar la seva primera inserció
al món laboral, i la Borsa de Treball
per potenciar la projecció profes-
sional de tots els seus estudiants.

El servei de Carreres Profes-
sionals proporciona un pla de for-
mació dirigit a tots els estudiants
en el qual s’inclou l’elaboració del
seu currículum, la realització de
dinàmiques de grup, entrevistes
competencials i l’ús de xarxes so-
cials per al capital humà.

Anualment també se celebra el
Fòrum d’Empreses IQS, una inici-
ativa que permet unir estudiants i
empreses en un espai únic, conèi-
xer directament els processos de
selecció que les empreses oferei-

xen, i contactar directament amb
els responsables de selecció de les
companyies. En la present edició,
la novena, del Fòrum d’Empreses
IQS que es va celebrar el passat 4
de març, van participar 32 empre-

ses de diversos sectors i activitats
industrials, de les quals, 18 per-
tanyen a la Fundació Empreses
IQS, totes elles amb perspectives
d’incorporar nous graduats en un
futur pròxim.

El Fòrum d’Empreses IQS posa en contacte els estudiants amb empreses del sector.

“A DAMM busquem per-
sones amb talent natural,
innovadores, curioses,
flexibles, que estimin
la mobilitat, i amb un
bon nivell d’idiomes. En

aquest sentit valorem sobretot el paper
de mediador d’IQS entre la realitat i les
necessitats de l’empresa i el coneixement
educatiu que precisen els estudiants da-
vant els reptes que presenten els mer-
cats. L’experiència de DAMM a l’hora
de reclutar alumnes i exalumnes IQS és
molt positiva. Actualment en la nostra
plantilla es troben diverses generacions
d’alumnes d’IQS”.

Marcial Navarro
Director de Serveis
Corporatius de Grupo DAMM

“Amb IQS mantenim una
estreta relació des de fa
anys. SEAT és una em-
presa integral en la qual
realitzem el disseny, des-
envolupament, producció

i comercialització d’automòbils i, per tant,
els nostres professionals tenen per!ls molt
diversos. IQS ofereix graus i màsters en
diferents especialitats que cobreixen les
nostres necessitats com, per exemple, En-
ginyeria, Química o Administració i Direc-
ció d’Empreses. La nostra experiència en la
incorporació dels seus estudiants és molt
positiva, especialment en el programa de
pràctiques, que els permet aplicar els seus
coneixements en una empresa com SEAT i
conèixer i aprendre, des de dins, el funcio-
nament d’una companyia multinacional.”

M. Esther Fernández
Llambrich
Desenvolupament Personal
de SEAT

“Technip manté un fort
vincle amb IQS des de fa
molt temps, ja que part de
la seva directiva i perso-
nal quali!cat han format
part del seu alumnat. La

seva orientació pràctica cap a les neces-
sitats del mercat laboral industrial en el
contingut dels coneixements impartits
distingeixen a IQS sobre altres opcions
més generalistes i teòriques que altres
universitats ofereixen. La seva borsa de
treball actua de forma proactiva, amb
gran coneixement de l’alumnat i de les
empreses que la utilitzem, de manera que
relacionen de forma ràpida i adequada
les candidatures amb les oportunitats
que oferim”.

Esther Mayans
HR Manager de Technip
a Espanya

“IQS és un centre universi-
tari clau per a nosaltres ja
que forma futurs enginyers
químics i químics amb una
excel·lent qualitat, per això
és una de les key schools en

els nostres processos de reclutament. Amb
IQS el nostre principal interès són els per-
!ls d’Enginyeria Química. Són candidats
amb una elevada preparació tècnica i fona-
ments sòlids en les matèries, bona capacitat
d’anàlisi i amb estàndards exigents. A través
de les pràctiques que oferim, coneixem
a estudiants en els seus últims mesos de
formació. El Fòrum d’Empreses IQS és
una bona oportunitat per conèixer altres
estudiants acabats de titular i sobretot fer-
nos visibles per a ells”.

GustavoAlonso Perera
Director de RR. HH. i
Relacions Institucionals de
BASF Española SL.

GRÀCIES per participar en el IX FÒRUM D’EMPRESES IQS
i confiar en els nostres titulats
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Què solucions R+D+i posa
IQS a l’abast de les indústries
emergents?
A IQS, la recerca és una activitat
fonamental quemantenim gràcies
a un equip de professors i profes-
sionals organitzats en nou grups
de recerca d’alt nivell que, des de
fa dècades, subscriuen contractes
d’R+D+i amb empreses per desen-
volupar els seus projectes, i també
gràcies a renovar projectes com-
petitius impulsats per organismes
públics nacionals i internacionals.

Més del 20% del pressupost d’IQS
es nodreix del lliure i gran mercat
de les iniciatives empresarials.

Com sintetitzaria l’evolució
de les demandes procedents
de la indústria?
El full de serveis tècnics, contractes,
projectes i casos d’èxit és tan extens
i tan divers que només cal esmentar
alguns dels sectors més rellevants
en els quals IQS manté un liderat-
(6 '"(;".:>$"!0 6? =*; 86 ?> '>?!$ >
través de laQuímica, Bioenginyeria,
Biotecnologia Industrial, Biomedi-
cina iMedicina Regenerativa, però
tambéMaterials i Biomaterials, com
els Biocombustibles i Nutricèutics,
Nanotecnologia, Aigua, Energia,
Seguretat Alimentària i Seguretat
Industrial,Medi ambient, Embalat-
ge o Smart Cities, per citar alguns
exemples.

Quin és el rol d’IQS en la in-
novació?
Unade lesmissions d’IQS és contri-
<!") >? -)9()#' :"6;$/.: " $6:;9?,(":
mitjançant la recerca i la cerca de
solucions als reptes que presenta la
societat. La recerca d’IQS té una vo-

cació innovadora. Tant els projectes
de recerca bàsica comels contractes
amb empreses per al desenvolupa-
ment de nous productes, processos
i aplicacions, s’enfoquen cap a l’ex-
cel·lència innovadora.

En quins projectes participen
en l’àmbit nacional i interna-
cional?
IQSparticipa en projectes europeus
de l’àmbit biomèdic. Treballem en
el desenvolupament de biocom-
pòsits ceràmics reabsorbibles per
a aplicacions ortopèdiques i per a
cirurgiamaxil·lofacial, en el disseny
de plataformes per a la producció
industrial de sistemesmicro-nano-
bio per al sector mèdic. També te-
nimprojectes europeus relacionats
amb el sector energètic, com per
exemple el desenvolupament de
sensors amb aplicacions en nous
reactors nuclears.

Quines relacions promou IQS
amb l’empresa?
La col·laboració amb les empreses
resulta un element clau amb bene-
.:"'=!$!'1 7 ->)$") 86?' 6+!"-' 86
recerca conjunts, l’empresa avan-

ça en els seus projectes de recerca
incorporant nous coneixements
i avanços tecnològics que li per-
meten innovar en nous processos
i procediments, i d’aquesta mane-
ra mantenir i incrementar la seva
competitivitat internacional. Per
la nostra banda, el contacte amb el
sector industrial ens permet dirigir
la nostra recerca bàsica cap a les
necessitats del futur.

I amb els centres de recerca?
La col·laboració és necessària per
aconseguir aportar una solució
";$6()>? >?' ;9!' )6-$6' :"6;$/.:'
i tecnològics. La suma d’esforços
permet aconseguir millors resul-
tats en tempsmés reduïts. Tot això
amb el suport d’un important grup
d’empreses a través de la Fundació
Empreses IQS.

Maltracta la societat actual a
la Química?
No, però no la considera adequa-
dament. La Química com a ciència
i la indústria química amb el seu
ampli espectre d’aplicacions són
els garants de la nostra qualitat de
vida i el seu futur. No hi ha àmbit

d’activitat humana –alimentació,
salut, energia, etc.– on la Química
no estigui present.

Quina relació té IQS amb la
nova estratègia de recerca i
innovació per a l’especialitza-
ció intel·ligent de Catalunya
(RIS3CAT) definida per la Ge-
neralitat de Catalunya?
A través de les Comunitats RIS-
3CAT, IQS planteja la seva col·la-
boració en el desenvolupament de
projectes innovadors que permetin
reforçar la competitivitat del teixit
empresarial mitjançant la millo-
)> 86 ?26.:"&;:"> 86?' -)9:6''9'
productius i la generació de noves
oportunitats. IQS és un dels centres
que lidera la Comunitat RIS3CAT
Química i amés participa en altres
comunitats: Mobilitat Sostenible,
Manufactura Avançada, Salut, Ai-
gua i Alimentació.

“La recerca d’IQS té una vocació
innovadora”

“Els professionals han de crear valor
tangible per a les seves organitzacions”

ENTREVISTA A LA DRA. NÚRIA VALLMITJANA, DIRECTORA DE PEINUSA I INVESTIGACIÓ IQS

ENTREVISTA AMB LUIS MIRAVITLLES, DIRECTOR D’IQS EXECUTIVE EDUCATION

Quina és l’oferta formativa
d’IQS Executive Education?
IQS Executive Education es posi-
ciona com a partner estratègic en
l’optimització de les competències
tècniques i directives dels profes-
sionals sènior, especialment per
>?' -6).?' $&:;":' 86 ?6' 6=-)6'6'
de base tecnològica. Des d’aquest
punt de vista, l’oferta d’IQS no és
només formativa, sinó que abasta
també l’avaluació de competències,
l’aprenentatge continu i el coaching
imentoring per aconseguir que els
coneixements, eines i habilitats
transmeses puguin convertir-se en
valor afegit tangible per a les orga-
nitzacions a les quals pertanyen.

Les empreses han d’invertir
en formació?
Aquest dilema es repeteix cada
vegada que s’intenten plantejar
millores de calat en una empresa
o entitat. D’una banda, és necessa-
ri disposar de persones directives

amb un alt nivell de formació i,
d’una altra, les empreses neces-
siten “rendibilitzar” al màxim la
inversió. Els Programes Sènior de
IQSExecutiveEducation reuneixen
característiques comunes que ens
-6)=6$6; >.)=>) +!6 '*; )6;8"<?6'
per a l’alumne i per a l’empresa. La
inversió esminimitza a través d’uns
fees controlats, mitjançant les aju-
des que poden obtenir-se i el fet que
tots els nostres programes siguin
blended, amb una part presencial
(65%) i una altra part en línia (35%).
3?' -)9()>=6' .;>?"$56; >=< !;
treball pràctic que permet aplicar
els coneixements adquirits i que pot
6;86(>)4'6 .;' " $9$ ><>;' 82%>@6)
.;>?"$5>$ 6? -)9()>=>1

Quins són els programesmés
destacats d’IQS Executive Edu-
cation?
ElMIP (Management Internati-
onal Purchasing), en col·laboració
amb un referent europeu com és

l’InstitutMAIBordeaux, és un dels
cursos més acreditats i de major
projecció, que ofereix els coneixe-
ments i les habilitats necessàries
per impulsar la transformació de
Compres. El programa Vértice,
dedicat al govern i a la direcció de
la mitjana i petita Empresa és una
titulació pròpia d’IQS, especialment
dissenyada i enfocada per aportar
valor i afavorir el creixement de
les petites i mitjanes empreses en
un mercat cada vegada més com-
petitiu. El Màster de Packaging
Management està considerat pels
experts del sector comundels títols
superiorsmés complets delmercat.
Aquests són només alguns exem-
ples. Cap altre centre universitari
similar a IQS pot oferir un know
how tan extens que amés, combini
els coneixements tècnics amb els
de gestió.

IQS ofereix la possibilitat de
dissenyar cursos de formació

“in Company” i gestionar-los
com a títols propis de la Uni-
versitat Ramon Llull
Els cursos de formació “in Com-
pany” es dissenyen a mida per a
empreses de l’automoció, farma-
cèutiques, indústria del plàstic,
química, enginyeries, indústria
d’instruments de precisió, princi-
palment en temes relacionats amb
competències tècniques. Això fa
valer un dels actius principals d’una
organització empresarial o industri-
al: les persones que la integren. I sí,
hi ha la possibilitat de convertir-los
en cursos i títols reconeguts per la
Universitat RamonLlull, de la qual
IQS és membre fundador.

Quins valors es pretenen
transmetre als professionals?
El primer, i potser elmés important
avui dia, és que han d’orientar-se a
crear valor tangible per a les seves
organitzacions. El segon valor és,
per descomptat, el compromís ètic

amb les seves empreses i amb la
societat, que ha de transcendir els
seus propis objectius individuals. El
progrés professional o el reconei-
xement no han de ser objectius en
sí mateixos, sinó la conseqüència
del treball ben fet.

Luis Miravitlles, director d’IQS
Executive Education

Dra. Núria Vallmitjana, directora de
PEINUSA i Investigació IQS

IQS s’ha caracteritzat des dels seus inicis per la seva estreta vinculació amb el teixit industrial i
empresarial de Catalunya, apostant pel creixement de les empreses a través de la innovació tecnològica

IQS Executive Education és el partner estratègic de professionals sènior i empreses per a l’optimització
de les seves competències tècniques i directives, a través de la realització d’activitats d’avaluació de
competències, formació, coaching i mentoring
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Anuncio IQS exterior

DOBLES GRAUS
Una formació més completa

• Química i ADE

• Enginyeria Química i ADE

• Química i Enginyeria Química

• Biotecnologia i ADE

• Enginyeria en Tecnologies

Industrials i ADE

GRAUS
• Química

• Enginyeria Química

• Biotecnologia

• Farmàcia

• Enginyeria en Tecnologies

Industrials

• Administració i Direcció

d’Empreses

MÀSTERS OFICIALS
Especialitza’t amb un màster IQS

• Química Analítica

• Química Farmacèutica

• Ciència i Enginyeria de Materials

• Enginyeria Química

• Bioenginyeria

• Enginyeria Industrial

• Global Entrepreneurial

Management

• International Marketing & Sales

Management

• Auditoria i Control de Gestió

• Anàlisi d’Inversions i Banca

• Gestió d’Empreses Industrials

Apunta’t a les nostres properes sessions informatives!

GRAUS I DOBLES GRAUS:

Dimarts 24 i Dijous 26 de març

Dimarts 14 i Dijous 16 d’abril

Dimarts 19 i Dijous 21 de maig

Dimarts 16 i Dijous 18 de juny

Dimecres 8 de juliol

MÀSTERS:

Dilluns 23 de març

Dimecres 29 d’abril

Dilluns 26 de maig

Dimecres 17 de juny

Dimarts 7 de juliol

Dimarts 8 de setembre

LLOC: Sala Multimèdia IQS · Via Augusta, 390 · 08017 Barcelona · www.iqs.edu

HORA D’INICI: 19.00 h

Es prega confirmar assistència a: comunicacioiqs@iqs.edu · T 932 672 020

Arribaràs tan lluny com vulguis
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