


Què és l’iFest?



L’iFest, una crida a la disrupció i al talent

per....

• encomanar de passió als joves per “fer coses”

• mostrar que aquestes “coses” poden ser més sofisticades 

(ciència i tecnologia)

• dir-los que ha arribat el seu moment... el moment d’aplicar 

les tecnologies exponencials als grans reptes de la 

humanitat

Disrupció x Tecnologies +Reptes = Tú pots canviar el món



Què és l’iFest Countdown?



Edició Octubre 2020 – Febrer 2021

Programa de 4 mesos d’aprenentatge i mentoria i competició final adreçat a 

estudiants on els players donen resposta a reptes d’empreses. (4rt ESO, 

FP, Batxillerat, Universitats).



Descripció del Programa



1. Desenvolupament de projectes a partir de reptes reals

2. Seguiment de les unitats didàctiques i aplicació del 

mètode (Inspiració-Ideació-Prototipatge-Comunicació).

3. Formació complementària a través de les Tecnologies 

exponencials: conferències i webinars tecnològics

4. Coneixement de l’ecosistema emprenedor: visites o 

conferències a l’ecosistema emprenedor català

5. Mentoria: acompanyament d’experts als projectes

Tutoria: acompanyament als docents i alumnes 

Modalitat online adaptada 

a la COVID-19

6. Competició final (Demo Day)



Previsió de dates:



DATES PREVISTES: Edició Octubre 2020 – Febrer 2021

Inscripcions 

Del 13 al 31 d’octubre

12 unitats didàctiques i mentoria

Que es poden desenvolupar entre el 13 d’octubre i 10 de febrer

Visites o conferències amb l’ecosistema 

Que es realitzaran durant el mes de novembre

Workshops tecnològics presencials o online

Que es realitzaran durant el mes de novembre

Demo Day

Previsió 17 de febrer



Novetats i millores 



1. Repetes edició 2019-2020



2. 12 Unitats Didàctiques

Afegim un suport de tutors/es als equips 

i als docents a banda de les mentories 

que poden ser més puntuals per 

acompanyar en el desenvolupament de 

les unitats didàctiques.





3. Tecnologies Exponencials
Programació de Webinars i tallers abans de 

l’inici del programa per facilitar les 

inscripcions: IOT, nanotecnologia, 

intel·ligència artificial i robòtica, 

biotecnologia, blockchain, realitat virtual i 

mixta.



4. Visites virtuals Ecosistema 

Emprenedor

• Incubadores

• Acceleradores

• Startups

• Makers

• Meetups

• Corporates

• Ventures Builders

• Fablabs

• Coders

• Universitats

• Centres de recerca

• Entitats d’assessorament

• ..





5. Mentoria



5. Gran final 

Demo day

Els sponsors trien un equip

Finalista d’entre tots els equips

Que s’han presentat al seu repte.

Els finalistes van a la gran final



Premi 2019: va ser un 

Programa d’acceleració 

d’un mes a Silicon Valley

amb Imagine C.C gràcies 

a 4YFN i la MWC

5. Premis

• Premi de cada sponsor a l’equip finalista del seu repte

• Premi a l’equip guanyador



ALTRES PREMIS

Els centres 
més 

innovadors

Els docents 
(Shakers) 
més actius

Els centres 
més makers

Cursos de 
programació

Formacions 
en Escoles 
de Negoci

Mentoria en 
acceleradore

s

Seminari 
Innovació a 

Boston

Cursos de 
prototipatge

Categories a 

premiar a 

l’iFest Zero

http://ifest.cat/if

est-zero/premis

http://ifest.cat/ifest-zero/premis


Algunes dades i vídeo de 

l’edició 2019



373 Equips 

1.613 Players

199 Shakers

99 Centres educatius

https://youtu.be/1GBROd0kVGo

https://youtu.be/1GBROd0kVGo
https://youtu.be/1GBROd0kVGo


https://youtu.be/pmTaXiGc2fM


Contacte

ifest@gencat.cat

mailto:ifest@gencat.cat

