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1. El sector EduTech
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Definició general del sector EduTech

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a Edutech 

El sector Edutech engloba el conjunt d’empreses que ofereixen solucions tecnològiques

al servei de l’educació. L’objectiu d’aquestes tecnologies és millorar els processos

d’ensenyament i aprenentatge. Aquestes tecnologies interaccionen amb la triple hèlix que

l’escola forma amb els estudiants, els professors i les famílies.
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Abast i cadena de valor del sector EduTech

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a Edutech

Infraestructura i equipament Fabricants d’ordinadors, equips perifèrics, productes informàtics, integració                      

d’ordinadors, dispositius i equips, proveïdors serveis IT (connectivitat, wifi, accés,      

seguretat, cloud, etc.), pissarres interactives

Continguts i 

recursos per a 

l'aprenentatge

Consultoria i recerca Estratègia (de centre, educativa, de transformació digital), qualitat, comunicació, 

màrqueting educatiu, orientació acadèmica, formació docent

Desenvolupadors 

de programari 

educatiu

Plataformes de 

gestió

• Contingut curricular

• Cursos, mòduls, unitats 

lectives

• Bancs de recursos

• Eines auditoria i disseny

• Multimèdia, AR, VR, 3D

• Recursos STEAM

• Apps educatives (apps de 

contingut i apps de 

seguiment de 

l’aprenentatge).

• MOOC

• Entorns d’aprenentatge 

(LMS)

• Eines de planificació i 

organització

• Plataformes i eines 

col·laboratives

• Eines d’avaluació / 

autoavaluació (portafolis)

• Evidències aprenentatge.

• Gestió acadèmica i 

administrativa

• Gestió econòmica i 

financera

• Gestió RRHH

• Comunicació amb 

famílies

• Gestió activitats 

extraescolars
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• Centres 

educatius

• Universitats

• Centres de 

formació 

terciària

• Professors

• Estudiants

• Famílies

• Associacions 

de famílies
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Avantatges de la introducció de 

la tecnologia a les aules: 
o Permet un aprenentatge més interactiu i 

participatiu, afavorint el treball col·laboratiu a 

les aules.

o S’obre la possibilitat d’aprendre a distància i en 

diferents contextos.

o Possibilita que els alumnes puguin mantenir un 

ritme més personalitzat segons les seves 

necessitats.

o Es pot adaptar més fàcilment a alumnes amb 

necessitats especials.

o Millores per als alumnes de les habilitats 

tècniques i transversals, i adquisició de noves 

competències; i, per les escoles, implica una 

transformació i millora en els seus processos. 

Reptes que implica l’ús de la tecnologia en 

l’educació:
o La necessitat de proporcionar formació de qualitat als professors 

perquè puguin aprofitar els recursos tecnològics i incorporar-los a les 

seves classes. Cal desenvolupar la competència digital del 

professorat.

o La importància que el centre compti amb una connexió a internet prou 

bona per poder ser usada per múltiples equips i dispositius al mateix 

temps.

o L’important desemborsament econòmic que ha de fer el centre per 

incorporar les noves tecnologies  a les aules.

o És probable que ens trobem amb algunes resistències al canvi, dins 

el personal del centre o entre els pares dels alumnes. És primordial la 

gestió del canvi i el lideratge de l’equip directiu per a la transformació 

educativa.

o La introducció de la tecnologia a l’aula implica la necessitat 

d’aprendre a treballar en equip i de forma més col·laborativa, i caldrà 

temps d’aprenentatge. 

o Serà necessari un canvi metodològic i en els sistemes d’avaluació, ja 

que s’hauran d’adaptar a la nova realitat. 

o I, sobretot, falta visualitzar l’efecte de les TIC sobre la qualitat de 

l’educació. 

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a https://www.aula1.com/tecnologia-en-la-educacion/

Definició del sector EduTech: avantatges i reptes
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Les tecnologies que estan revolucionant l’educació

Realitat virtual / 

augmentada

La realitat augmentada o realitat virtual consisteix en la percepció visual d’un entorn d’escenes i objectes

d'aparença real (generat mitjançant tecnologia informàtica) que crea en l’usuari la sensació d’estar

immers en ell. Aquesta tecnologia traslladada al sector educatiu es tradueix en la possibilitat de portar a

terme un aprenentatge més atractiu i interactiu. Exemple: veure en primera persona els escenaris que

trobem en llibres d’històries, aprendre països viatjant-hi, entendre el cos humà, etc.

Intel·ligència 

artificial

El setembre de 2016 la universitat de Stanford (Califòrnia, EUA) va realitzar un estudi segons el qual,

aquest tipus de tecnologies seran habituals en tan sols 15 anys.

Entre els beneficis que portaran a nivell educatiu apunten: la personalització de l'aprenentatge, l’expansió

de l’aula i una major i millor interacció entre professors i alumnes, tant dins com fora de la classe.

Impressió 3D

Tot i que no es troben encara a les aules, les impressores tridimensionals aporten enormes beneficis a

nivell educatiu. Les impressores en 3D són una de les majors apostes de cara al futur pròxim en l’educació

ja que poden ajudar significativament en determinades matèries gràcies a la possibilitat de materialitzar un

concepte estudiat en un objecte real. Madrid ja ha anunciat que dotarà més de 300 escoles d’impressores

3D. A nivell internacional, els EUA ja han començat a implementar aquesta eina a l’ensenyament, tant en

centres escolars com universitaris. Entre els principals avantatges trobem: fomentar la creativitat i la

capacitat de resoldre problemes, generar més participació, captar l’interès dels estudiants, facilitar la feina

del docent i, fins i tot, promoure la col·laboració entre diferents matèries i departaments.

Font: Elaboració pròpia EIC (DGI – ACCIÓ)  
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Internet de les 

coses

Robòtica

El treball que es realitza a les institucions educatives s’està tornant cada vegada més mòbil, digitalitzat i

geogràficament dispers. Cada vegada augmenta més la demanda de recursos tecnològics per la seva

portabilitat. També l’ús de pissarres, pantalles i monitors interactius amb connexions sense fil.

Entre els darrers avanços tecnològics presentats a les fires de referència per al sector de l’educació, ja s’han vist

robots interactius, multifuncionals i emocionals, capaços d’establir vincles afectius amb els alumnes i també

capaços d’interactuar amb els alumnes en els processos d'aprenentatge.

Les tecnologies que estan revolucionant l’educació

Font: Elaboració pròpia EIC (DGI – ACCIÓ)  

Big Data

El Big Data suposa l’ús d’eines tecnològiques per a la recol·lecció i el tractament de dades massives. El

tractament d’aquestes dades permet analitzar patrons, donant lloc a una analítica d’aprenentatge que permet

analitzar i interpretar aquestes dades, amb la finalitat d’obtenir informació per millorar la pràctica educativa, i

optimitzar el rendiment d’alumnes i professors, així com del model educatiu.
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Els Estats Units són la primera potència mundial del sector

d’educació, formació i serveis editorials, amb un volum de

negoci tres vegades superior al del Japó, el següent país del

rànquing.

Els països europeus dominen les primeres posicions del

rànquing mundial del sector, amb la presència d’Alemanya, el

Regne Unit i França en el top 5.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) “Mapa global d’oportunitats de negocis internacionals” 

Dels primers quinze països per volum de negoci d’aquest

sector, destaca el creixement del 45,1 % que ha experimentat

l’Índia entre 2013 i 2017, així com el creixement que s’espera

que experimentarà entre 2018 i 2022, del 37,3 %.

Es preveu que tots els països analitzats tinguin un creixement

positiu del volum de negoci del sector d’educació, formació i

serveis editorials entre 2018 i 2022.

Principals països del sector d’educació, 

formació i serveis editorials per volum de 

negoci
Països amb major volum de negoci, 2017
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Aràbia Saudita és el major importador mundial del sector

d’educació, formació i serveis editorials, i es centra sobretot en

aquest darrer subsector, que inclou premsa, enquadernació,

edició de llibres, calendaris, targetes, etc.

Alemanya i Regne Unit són els majors importadors europeus

del sector, mentre que Estats Units i Canadà tenen volums

d’importacions similars, entrant ambdós en el top 5

d'importadors del sector.

Dels primers quinze països per volum d’importacions,

Alemanya ha estat el país amb el creixement més alt entre

2013 i 2017.

De tots els països analitzats en aquest informe, malgrat que no

es troba entre els primers quinze per volum d’importacions, cal

destacar el creixement del 85,6 % que ha experimentat Polònia

entre 2013 i 2017, el més alt de tots els dels països analitzats

en aquest informe.

Països amb major volum d’importacions, 2017

Principals països del sector d’educació, 

formació i serveis editorials per volum 

d’importacions

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) “Mapa global d’oportunitats de negocis internacionals” 
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Educació de l’OCDE 2030. El projecte Future of Education and

Skills 2030 pretén ajudar els països a trobar respostes sobre quins

coneixements, habilitats, actituds i valors són necessaris perquè els

estudiants d'avui puguin desenvolupar i donar forma al seu món, així

com també de quina manera els sistemes educatius poden

desenvolupar-los eficaçment. Educació de l'OCDE 2030 ha

desenvolupat conjuntament el Learning Compass 2030 que mostra

com els joves poden navegar per la vida i el món. Aquest marc

d'aprenentatge 2030 ofereix una visió i uns principis fonamentals per

al futur dels sistemes educatius.

Mobile Learning Week 2019 UNESCO. La Setmana de

l'aprenentatge mòbil de la UNESCO 2019 (4-8 de març) es

centrarà en la intel·ligència artificial i el

desenvolupament sostenible.

Celebrada anualment a la seu de la UNESCO a París, la

Setmana convoca experts en educació i tecnologia de

tot el món. Uns 1000 participants a l'esdeveniment que

proporciona a la comunitat educativa, els governs i altres

grups d'interès una oportunitat única per discutir el paper

de la intel·ligència artificial (IA) en el desenvolupament

sostenible.

L'objectiu: observar les oportunitats i amenaces vinculades

a l'ús de l'IA en l'educació. Entre els temes clau s'inclouen:

• Com garantir l'ús inclusiu i equitatiu de l’IA en l'educació?

• Com aprofitar l’IA per millorar l'educació i l'aprenentatge?

• Com promoure el desenvolupament de competències per

a llocs de treball i vida a l'era IA?

• Com protegir l'ús transparent i veritable de les dades

educatives?

A l’edició de 2018 van participar més de 750 experts de

més de 60 països, representants de més de 350

organitzacions, 12 organismes de les Nacions Unides,

15 oficines de la UNESCO sobre el terreny, 41

Ministeris d’Educació/TIC i delegacions permanents.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a  https://en.unesco.org/mlw

El sector Edutech a escala Global: l’Edutech dins els objectius 

de la UNESCO i l’OCDE
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Amb quina freqüència s’utilitzen les TIC a 

les classes ?

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a l’estudi “IV Estudio sobre el uso de la tecnologia en la

educación”, resultats del setembre de 2018. S’han analitzat dades d’Espanya, Colòmbia, Mèxic,

Perú i Xile. S’han realitzat 5.977 enquestes a docents, de les quals s’han rebut 2.932 respostes de

Xile, 885 de Colòmbia, 533 d’Espanya, 463 de Mèxic i 1.134 de Perú. En el període 21 de maig–31

d’agost del 2018.

Usos de les tecnologies de l’educació a Espanya 

Dels recursos que més s’utilitzen a l’aula destaca, amb un 58 %,

l’ús de pissarres digitals i projectors, i, amb un 55 %, l’ús de

portàtils a les aules.

Entre els majors reptes de la introducció de la tecnologia

destaquen, amb un 44 % la formació del professorat i amb un

37 % els problemes de connectivitat.

Com a avantatges de l’ús de les tecnologies per als alumnes,

destaca amb un 89 % l’accés a un major nombre de continguts i

recursos, i amb un 64 % l’aprenentatge autònom.

Com a avantatges de l'ús de les tecnologies per als docents, al

87 % li permet buscar, editar i crear contingut amb major

facilitat. I, amb un 68 %, consideren que ofereix recursos per

personalitzar l’aprenentatge.

Cada 

dia

Diverses vegades 

per setmana

Un cop al 

mes
Diverses vegades 

al mes

Diverses vegades 

a l’any

Mai
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Principals reptes de la introducció de la 

tecnologia a l’aula

Principals avantatges de l’ús de la 

tecnologia a l’aula

Usos de les tecnologies de l’educació. 

Comparativa amb Llatinoamèrica.  

De la comparativa realitzada entre Espanya i Llatinoamèrica:  un 41 % a Perú;  15 % a Espanya; 26 % a Mèxic; 39 % a 

Colòmbia i 24 % a Xile, consideren com a positiu l’impacte que la tecnologia està tenint en el desenvolupament de valors 

socials i emocionals en els alumnes (empatia, convivència, solidaritat, etc.) 

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a l’estudi “IV Estudio sobre el uso de la tecnologia en la educación”, resultats del

setembre de 2018. S’han analitzat dades d’Espanya, Colòmbia, Mèxic, Perú i Xile. S’han realitzat 5.977 enquestes a

docents, de les quals s’han rebut 2.932 respostes de Xile, 885 de Colòmbia, 533 d’Espanya, 463 de Mèxic i 1.134 de

Perú. En el període 21 de maig–31 d’agost del 2018.
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2. El sector EduTech a Catalunya
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616 empreses*

La facturació total 

vinculada al sector 

Edutech a Catalunya és 

de 2.306 milions d’euros*
El 99 % de les 

empreses són pimes

Només l’11 % de les 

empreses facturen 

més de 10 milions

d’euros

Sector amb una 

internacionalització mitjana: 

El 19,2 % de les empreses tenen 

filials a l’estranger 

El 17,5 % de les empreses són 

exportadores

El sector EduTech

a Catalunya
El sector Edutech

representa l’1,03 % del 

PIB català

Dades clau del mapeig 

Distribució de la facturació segons 

segment:

1. Continguts i recursos per a 

l’aprenentatge (15,5 %)

2. Desenvolupadors de programari 

educatiu (7,3 %)

3. Plataformes de gestió (5,6 %)

4. Infraestructura i equipament (45,3 %)

5. Consultoria i recerca (26,4 %)

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de Russell Bedford i Barcelona&Catalonia Start-up hub. Per a les dades de 

facturació i treballadors s’han fet estimacions en base a línies de negoci de les empreses. 

*Nota: A banda d’aquestes, s’han inclòs també 25 empreses, amb NIF no català però amb presència rellevant a Catalunya en aquest 

sector, especialment en el següents segments: infraestructura i equipament, continguts i recursos i consultoria i recerca.
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Font: Elaboració pròpia EIC (DGI - ACCIÓ). 

Agències públiques

Centres de recerca i tecnològicsClústers

Revistes i Plataformes online

Nota: L’ús d’aquestes marques és merament informatiu. Les marques esmentades en el present informe pertanyen als

seus respectius titulars i, en cap cas, són titularitat d’ACCIÓ. Aquesta és una representació il·lustrativa parcial de les

principals empreses que formen part de l’ecosistema del sector Edutech a Catalunya, però n’hi pot haver d’altres que no

hagin estat incorporades a l’estudi.

Ecosistema del sector EduTech a Catalunya

1. Continguts i recursos 

per a l’aprenentatge 

5. Consultoria i recerca 

2. Desenvolupadors de 

programari educatiu
3. Plataformes de gestió
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QUADRE IL.LUSTRATIU PARCIAL

48

5.189€5.189€Vendes 2012

n/an/aCAGR 05-12

22Empleats

n/an/aRàtio d’exportació

n/an/aROE 2012

d l’ /

d ó d l’

Serveis/productes: Plataforma cultural i educativa on-
line, que ofereix la major base de dades de llibres
i f til f ilit l t b l ill llib i

Creada l’any 12/2011

Breu descripció de l’empresa

boolino és la major comunitat de pares de nens d’entre 0 i 12 anys,

on ajudem als pares a trobar els llibres més adeqüats pels seus

infantils, per facilitar als pares trobar els millos llibres, i 
a les empreses del sector, un nou canal de promoció. 

Categoria: (podeu marcar més d’una)
fills, ja que això és bàsic per augmentar el nivell lector (i de

comprensió) i d’aquesta manera millorar els resultats escolars per

un major desenvolupament cognitiu. Hem creat un model de

i ió ti l llib i f til l lt l ó

Categoria: (podeu marcar més d una)

Continguts educatius i aplicacions (apps)

Clients potencials: pares de nens de 0-12 anys, editorial,
suscripció per convertir el llibre infantil en un regal molt valuós,

per el material amb que l’acompanyem.

Camps d’interès:

Clients potencials: pares de nens de 0 12 anys, editorial, 
I empreses amb el mateix públic objectiu

Tecnologia utilitzada: base dades que permet a partir 
de perfils de usuari recomanar els llibres més adeqüats

Foment de la lectura infantil I difusió de tot tipus d’iniciatives de

LIJ. Posar en valor la LIJ I donar-li un ressó que avui no té.

de perfils de usuari, recomanar els llibres més adeqüats.

URL/LLOC WEB: www.boolino.com

www.mylittlebookbox.com

....€....€Vendes 2012

....%....%CAGR 05-12

i / d d d l

xxxxEmpleats

....%....%Ràtio d’exportació

....%....%ROE 2012

d l’

d ó d l’

Serveis/productes: Continguts educatius digitals per a 
les etapes d’Educació Infantil, Primària i Secundària: 
llibres digitals, recursos per a PDI i activitats interactives.

Creada l’any 1980

Breu descripció de l’empresa

Fundada l’any 1980 amb l'objectiu d'elaborar materials didàctics de 
renovació pedagògica en llengua catalana. Ha centrat la seva 
activitat en l'edició de llibres de text i en la literatura infantil i 

Categoria: 

Infraestructura de hardware i software

X S ft d tió dè i juvenil. En els darrers anys ha afegit a la seva oferta les versions 
digitals dels llibres editats i projectes educatius estrictament 
digitals. 

X Software de gestió acadèmica

X Plataformes d’e-learning 

X Continguts educatius i aplicacions (apps) g p ( pp )

Consultoria i recerca

Clients potencials:Clients potencials:

Centres escolars públics, privats I concertats de l’àmbit
lingüístic català

Tecnologia utilitzada: Flash, XML, HTML5Tecnologia utilitzada: Flash, XML, HTML5

URL/LLOC WEB: www.barcanova.cat I 
www.barcanovadigital.cat4. Infraestructura i equipament

Fires i congressosUniversitats i centres 

educatius 
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El sector EduTech a Catalunya: centres TECNIO que 

treballen en Educació

El centre TIG és un grup de recerca format 

pel Laboratori de Gràfics i Imatge (GILab) 

de la Universitat de Girona i un equip 

d’investigadors mèdics de l’Institut de 

Diagnòstic per la Imatge (IDI), l’hospital Dr. 

Josep Trueta, l’Hospital Clínic i la facultat 

de medicina de la UdG.

En el camp de la imatge mèdica, el centre 

ha desenvolupat una plataforma d'e-

learning amb funcionalitats per generar i 

corregir automàticament diversos tipus de 

problemes complexos.

El GTI (Grup de Tecnologies Interactives) 

és un grup de recerca del Departament de 

Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació de la Universitat Pompeu 

Fabra. El GTI es centra en aspectes i 

tecnologies humanes, especialment 

tecnologies per al disseny d'aprenentatge, 

aprenentatge col·laboratiu amb suport per 

ordinador.

- Projecte METIS: http://gti.upf.edu/metis-

event-design-for-learning-new-tools-for-

educators/ . Aquest projecte organitza un 

esdeveniment d’ensenyament,  dirigit a 

professors de qualsevol sector educatiu i 

d'altres grups d'interès (directors 

acadèmics, etc.) interessats a aprendre 

eines de disseny i experiències d'ús.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

L’activitat desenvolupada pel grup abraça 

grans àrees del Tractament Automàtic del 

Llenguatge Natural tot i que la recerca es 

centra en àrees com:

• Lexicografia computacional

• Aprenentatge automàtic (Machine 

learning) orientat al llenguatge

• Generació multilingüe del llenguatge 

natural

• Extracció de coneixement

• Simplificació de textos

• Resum automàtic

• Prosòdia del discurs

Sobretot, posa èmfasi en l’aplicació i 

aplicabilitat de les tècniques del tractament 

automatitzat del llenguatge, així com les 

sinergies amb altres camps de la ciència de 

la computació i la intel·ligència artificial. 

http://gti.upf.edu/metis-event-design-for-learning-new-tools-for-educators/
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El Centre de Recerca en Enginyeria 

Biomèdica (CREB) de la UPC està al servei 

de les empreses, els hospitals i les 

institucions relacionades amb l’àmbit de les 

tecnologies de la salut en la recerca, el 

desenvolupament tecnològic i la innovació. 

La seva recerca aplicada està organitzada 

en set àrees d’investigació: biomaterials, 

senyals i sistemes biomèdics; dosiometria i 

radiació  mèdica; informàtica gràfica (jocs 

seriosos); biomecànica; robòtica i visió, i 

instrumentació i e-salut (simulador per a 

l’aprenentatge quirúrgic) 

El Centre de Tecnologies i Aplicacions del 

Llenguatge i de la Parla (TALP) és un 

centre de recerca Interdepartamental 

específic de la UPC. L’abast tecnològic del 

centre TALP és el processament 

automàtic de llenguatge natural, tant escrit 

com parlat. El seu objectiu és ajudar a 

superar las barreres de l’idioma per 

millorar l’accés als sistemes d’informació 

centrades en la investigació i el 

desenvolupament, en l’àrea de 

processament del llenguatge humà. 

Projecte INREDIS (2007-2010): recerca 

en el camp de les tecnologies accessibles 

i interoperables per permetre la creació de 

canals de comunicació i interacció entre 

persones amb algun tipus de necessitat 

especial i el seu entorn. 

El seu equip va participar en el 

desenvolupament d'aplicacions que 

impliquin síntesi de text a veu expressiva, 

anàlisi multimodal d'afectació i modelatge 

i síntesi d'avatars en 3D, a més de 

contribuir a la detecció de documents 

detallats sobre tecnologies de la parla, 

processament multimodal i gràfics i 

realitat virtual.

El sector EduTech a Catalunya: centres TECNIO que 

treballen en Educació 

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
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El sector EduTech a Catalunya: centres TECNIO 

que treballen en Educació

Eurecat accelera la innovació, disminueix la 

despesa en infraestructures científiques i 

tecnològiques, redueix els riscos i proporciona 

coneixement especialitzat a cada empresa. Les 

línies de recerca d’Eurecat responen a 

l’estratègia RIS3CAT.

En el sector d’educació, participa en els 

següents projectes:

- Col·labora en l’organització del congrés 

ITworldEdu, el principal esdeveniment sobre 

tecnologia educativa a Catalunya.

- Tecnologia a les aules: 

https://eurecat.org/transferencia-coneixement-

ensenyament-i-eurecat/

- Skillsmatch: https://eurecat.org/portfolio-

items/skillsmatch/

- Sim4Nexus: https://eurecat.org/politiques-

mediambientals/ 

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

L’Institut d’Investigació en intel·ligència artificial 

(IIIA) es focalitza en la recerca de diverses 

subàrees ben definides dins de l’àmbit de la 

intel·ligència artificial (IA), dedicant significatius 

esforços a la formació de doctors i a la 

transferència de tecnologia. 

Dins del sector d’educació es focalitza en:

Projecte Llibre Intel·ligent (LLINT) dirigit a 

mestres: https://www.iiia.csic.es/projects/llibre-

intelligent. El projecte permetrà la definició i la 

construcció d’una eina de suport en les decisions 

metodològiques dels mestres, que els proposarà 

materials que s’adaptaran a les característiques i 

els condicionants de cada alumne. El sistema, a 

més, permetrà l'autoregulació de l’aprenentatge 

per part dels alumnes, gràcies a eines que 

fomentin i estimulin la metacognició. El 

professorat podrà atendre molt millor les 

diferències individuals de l’alumnat, i els alumnes 

podran assumir el control del seu procés 

d’aprenentatge. Es pretén combatre el fracàs 

escolar i l’abandonament dels estudis obligatoris.

https://www.iiia.csic.es/projects/llibre-intelligent
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Ecosistema del sector EduTech a Catalunya: cas 

empresarial SCIENCE BITS

Science Bits és un empresa de continguts que ofereix als docents un

conjunt de propostes didàctiques que els ajuden a ensenyar ciències i

motiven els estudiants.

Dissenyades segons el model d'ensenyament constructivista de

les 5E, les lliçons de Science Bits utilitzen una gran quantitat de

continguts multimèdia interactius per desenvolupar un

aprenentatge basat en la investigació i el descobriment, i centrat en el

desenvolupament de les competències bàsiques.

https://www.science-bits.com.

Metodologia molt innovadora en l’ensenyament i 

aprenentatge de les ciències. Model constructivista, 

basat en la investigació, el descobriment, i 

l’“aprendre fent”. Treballen amb l’International Science 

Teaching Foundation.

Empresa catalana amb una alta presència als EUA on 

aquestes solucions són molt utilitzades/valorades.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ), en base a htttps://www.science-bits.com

https://science-bits.com/
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Ecosistema del sector EduTech a Catalunya: cas 

empresarial CLICK EDU

Plataforma de gestió escolar CLOUD que inclou la gestió acadèmica i

econòmica, un LMS o entorn virtual d’aprenentatge —amb connexió a

llibres digitals—, la gestió del professorat, tutors i caps d’estudis, la

qualitat del centre i un entorn privat i segur de comunicació amb les

famílies.

https://www.clickartedu.com

Impliquen escoles en processos de millora de la seva 

plataforma.

Alta capacitat d’innovació —properament incorporaran 

conceptes de big data en la predicció de models i 

plataforma escolar.

Expansió internacional a mercats LATAM i UK.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a https://www.clickedu.com

https://www.clickartedu.com/
https://www/
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Ecosistema del sector EduTech a Catalunya: cas 

empresarial EDEBÉ

Editorial especialitzada en continguts educatius, pionera en la creació

de productes i serveis educatius digitals. Edebé desenvolupa

continguts curriculars complets per a totes les àrees troncals des de

5è de primària fins a 4rt d’ESO, amb una metodologia especialment

creada per a l’aprenentatge digital a l’aula. Aquests continguts es

milloren i actualitzen constantment i es distribueixen per mitjà de

múltiples canals i plataformes.

https://www.edebe.com

Alta capacitat d’innovació, amb la creació de 

diferents plataformes d’aprenentatge. 

Recentment han realitzat una aliança entre 

Google i Edebé, amb l’objectiu de crear i 

distribuir productes educatius digitals 

destinats a l’aprenentatge adaptatiu en 

escoles a través d’IA i Big Data.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a https://www.edebe.com

https://www.edebe.com/
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3.  Tendències del sector EduTech
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Tendències del sector EduTech 

Institucions impulsades 

per dades

En l’era del Big Data, les institucions educatives estan progressant en el

tractament de dades per tal de contribuir a l’èxit estudiantil. La investigació i

l’avaluació formativa basades en dades són la clau per innovar en els

processos educatius.

Materials i tasques dels 

cursos digitals

El gran volum de vídeos educatius constitueix un gran repte per als docents en la

creació de contingut nou, així com en la recerca i reutilització de continguts. Es

requereix una eina per avaluar el contingut d’un vídeo de forma ràpida i fiable. Una

visió actual de l’èxit de l’alumne requereix que els estudiants no només siguin

consumidors de contingut digital, sinó creadors eficaços i col·laboratius de mitjans

digitals, tot demostrant competències i comunicant idees a través de la narració

dinàmica.

1

2

3

Paper de la tecnologia 

informàtica

La tecnologia informàtica (TI) té la funció central d’ajudar a complir la missió

de la institució educativa i el seu pla estratègic; concretament, la TI pot

ajudar a millorar el flux de treball i automatitzar les tasques administratives.

Però també tindrà impacte en els recursos de col·laboració que la institució

posa al servei dels estudiants.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a spantanhack.com
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Vídeo per a tothom

Educació al mòbil

Vivim en un món en què els equips i les eines de vídeo es tornen

modulars i compatibles; les capacitats dels telèfons intel·ligents i fins i tot

els drons han atret tant aficionats com professionals; tothom té eines de

vídeo a la butxaca. Una estratègia de vídeo pot ajudar les persones d’una

institució a transmetre i comunicar el seu treball, investigació i activitat

creativa.

4

5

6

A més de les funcionalitats habituals del mòbil, els terminals també

poden contribuir a la formació educativa facilitant l’aprenentatge de

matèries a les escoles. Fins i tot la UNESCO creu més efectiu regular

l’ús dels mòbils a les aules amb fins pedagògics.

Aprenentatge per mitjà 

dels videojocs

En els darrers anys, els videojocs s’estan deixant de percebre com un

passatemps o entendre’s com una eina de caràcter educatiu. S’ha

demostrat que els videojocs ajuden a millorar la memòria, la lògica, la

concentració, l’enfocament i la planificació, i a més serveixen per

desenvolupar altres habilitats com coordinació, motricitat i orientació

espacial. Totes aquestes habilitats poden resultar útils en professionals

com enginyeria, arquitectura, art o disseny.

Tendències del sector EduTech 

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a spantanhack.com
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7

Disseny d’espais 

d’aprenentatge

Els canvis en el comportament dels estudiants estan demandant el disseny de

nous espais d’aprenentatge. Per exemple, els nous espais de la biblioteca ara

emfatitzen la interacció casual, mobiliari mòbil, superfícies escrivibles,

transparència i creació multimèdia. Cal mirar les instal·lacions com un

ecosistema d’espais interconnectats. A mesura que la nostra comprensió de la

neurociència s’aprofundeix, s’aprecia els aspectes emocionals de

l’aprenentatge en el disseny de l’espai i adquireixen importància els espais que

generen confiança.

L’e-Learning consisteix en un procés d’ensenyament i aprenentatge que es porta a

terme per mitjà d’internet, caracteritzat per la separació física entre el professor i

l’estudiant. Hi predomina la comunicació per mitjà de la qual té lloc una interacció

didàctica continuada. A més, l’alumne passa a ser el centre de la formació perquè

ha d’autogestionar el seu aprenentatge, sempre amb l’ajuda de tutors i companys.

Aquesta modalitat formativa a distancia o semipresencial ha contribuït a que la

formació arribi a un major nombre de persones. Entre els avantatges hi trobem:

desapareixen les barreres espai-temporals, permeten una formació flexible,

l’alumne és el centre en els processos d’aprenentatge, els continguts estan

contínuament actualitzats i la comunicació és constant.

E – Learning 

7

8

Tendències del sector EduTech 

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a spantanhack.com
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9 “La tecnologia sola no millorarà l’educació, però pot ser una part important de la

solució”. Sundar Pichai, director general, Google.

Per mitjà d’eines com G Suite for Education; Chromebooks i Google Cloud

Platform, es facilita l’aprenentatge i l’ensenyament a alumnes i professors.

També ajuda en l’organització i gestió de centres educatius i continguts.
Google for Education 

Tendències del sector EduTech 

10 STEAM és un nou model d’innovació pedagògica i metodològica que vol donar

als nois i noies l’oportunitat d’identificar problemes reals, per trobar solucions

realistes i acompanyar i conduir el seu propi procés d’aprenentatge.

Aquest nou model utilitza paràmetres com la creativitat, el foment de la curiositat,

l’anàlisi personalitzada, l’intercanvi d’idees, el treball en equip i el mètode assaig-

error.Projecte STEAM 

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a spantanhack.com
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Índex d’oportunitats de negoci 

internacionals d’ACCIÓ

> 7

6 a 7

Sense dades

5 a 6

4 a 5

3 a 4

2 a 3

1 a 2

< 1

Índex d’oportunitats de negoci internacionals

d’ACCIÓ del sector d’educació, formació i serveis

editorials

Font: ACCIÓ “Mapa global d’oportunitats de negocis internacionals” 
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Tecnologia i sector educatiuRegne Unit

El Regne Unit és un dels líders en Edtech, és a dir el que fa referència a la incorporació de tecnologies al sector

educatiu. Prova d'això és que les escoles del país inverteixen més de 900 milions de lliures anualment i es

comptabilitzen més de 1000 startups edtech al país. També, cada any s'organitza a Londres la fira més important del

sector, el BETT. Per a solucions com la digitalització de continguts, learning analytics, gamificació, entre d'altres, la

competència és molt important, si bé el mercat és molt receptiu a les solucions innovadores.

El Canada Book Fund aposta per autors localsCanadà

El suport del Canada Book Fund permet als editors invertir en la publicació de nous treballs d'autors canadencs i

garantir que aquests llibres tinguin una bona posició competitiva en comparació amb els títols importats que dominen

el mercat nacional. El CBF és una de les eines més eficaces que el govern proporciona als editors de llibres, i ha

demostrat el seu valor any rere any. El programa té un pressupost total de 39,1 milions de dòlars l'any. Cal remarcar

que per optar al CBF cal que una part del capital de la seu establerta al país sigui canadenc.

Índex 

6,14

Índex 

5,17

Idònia per als serveis editorialsNoruega

Noruega gaudeix d'una tradició literària amb una gran quantitat d’autors, tant novells com reconeguts, programes

estatals d'ajudes a l'escriptura i la publicació. A més, els llibres estan exempts de l'impost sobre el valor afegit del 25 %,

i la xarxa de biblioteques nacional compra per al seu abastiment entre 10.000 i 15.000 còpies de pràcticament la totalitat

de llibres que es publiquen al país. Aquesta aposta i cultura nacional es tradueix en una alfabetització del 100 %.

Índex 

4,97

Selecció de mercats amb oportunitats internacionals 

per al sector d’educació, formació i serveis editorials

Destaca en:

Destaca en:

Destaca en:

Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització Sector al paísDoing business
Priorització 

mercats ACCIÓ
Mida del mercat

Macroindicadors de l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals d’ACCIÓ:

Font: ACCIÓ “Mapa global d’oportunitats de negocis internacionals” 
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Mercat altament atractiu per al negoci de llicènciesPolònia

El 2012, el 34 % de totes les publicacions realitzades a Polònia eren traduccions. El mercat del llibre polonès es

caracteritza per una alta concentració. El mercat del llibre polonès segueix sent fort, amb entre 2.000 i 2.500 editors

actius l'any 2015. A més, Polònia està intentant promocionar internacionalment el seu sistema editorial, buscant

inversors multinacionals. Exemples d'aquesta iniciativa són la presència com a país convidat a la London Book Fair

de 2017 i la BEA de Chicago.

Índex 

4,57

Educació de qualitat i internacionalCorea del Sud

Corea del Sud té una taxa d'alfabetització superior al 98 per cent, que és una de les puntuacions més altes del món.

Això és degut a un sistema educatiu d'alta qualitat i internacional. A Corea del Sud ja hi ha establertes més de 45

escoles i universitats estrangeres, amb bona demanda i una recerca de qualitat, derivada del talent i el mètode de

treball nacional. Alhora, al país destaca en la indústria cultural en general, essent el 8è país mundial en nombre de

publicacions i edicions.

Índex 

3,59

Destaca en:

Destaca en:

Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització Sector al paísDoing business
Priorització 

mercats ACCIÓ
Mida del mercat

Macroindicadors de l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals d’ACCIÓ:

Selecció de mercats amb oportunitats internacionals 

per al sector d’educació, formació i serveis editorials

Inversió en centres d'educació i formacióAràbia Saudita

El sistema educatiu saudita es divideix en educació primària i secundària (5 milions d'estudiants aproximadament),

educació superior (més de 34 universitats, 1,5 milions d'estudiants) i educació tècnica i professional (més de 80

universitats i 150.000 estudiants aproximadament). El sistema ha estat objecte d'una important inversió i una ràpida

expansió, per exemple, duplicant el nombre d'universitats dels últims 10 anys i gairebé duplicant el nombre de

col·legis de formació professional en els últims 5 anys en associació amb proveïdors internacionals de formació en

un model de Public Colleges of Excellence.

Índex 

4,36
Destaca en:

Font: ACCIÓ “Mapa global d’oportunitats de negocis internacionals” 
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