
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a Edició Projecte TANDEM:  

 

El projecte Tàndem té com objectiu introduir noves dinàmiques d'aprenentatge al 

sistema educatiu andorrà al mateix temps que apropa els estudiants al món de 

l'empresa. Amb aquesta iniciativa els estudiants es submergeixen en un procés 

innovador amb la finalitat de donar solucions a problemes reals d'una empresa en 

concret.  

 

Calendari: 

 

- Juliol: Presentació del TANDEM a aquelles empreses que volen participar  

- Setembre: Taller de formulació de reptes a empreses 

- Setembre a Abril: Inici i desenvolupament del projecte amb el Centre de 

formació professional d’Aixovall 

 

A qui va dirigit? 

 

 A totes les empreses d’Andorra que vulguin participar d’un procés co-creant 

amb estudiants de Formació Professional.  

 

 S’escolliran un màxim de tres empreses. En el cas que es presentin més de 

tres empreses, hi haurà un procés de selecció que es durà a terme en base al 

compromís que tingui l’empresa tant en la implicació i seguiment de tot el 

projecte com amb la voluntat de donar el suport per desenvolupar el projecte 

dels estudiants si tingués sortida al mercat (aquesta sessió està prevista pel dia 

4 de Juliol). 

 

 

Què us aportarà formar part del projecte? 

 

 Formar part d’un procés de co-creació que us donarà noves solucions 

innovadores aplicades a les necessitats reals de la vostra empresa. 

 

  Visibilitat de l’empresa durant tot el projecte. 

 

 Una sessió amb consultors d’innovació experts on es definirà reptes reals 

basada en les necessitats de l’empresa i que a la vegada pot servir com a 

aprenentatge i reflexió estratègica per a ella mateixa.  

 

 



 

 Formació per el personal de l'empresa en el procés d’innovació i metodologia 

com Design Thinking, Lean Startup, entre d’altres. 

 

 

Què us demanem per formar part del projecte? 

 

 Que l'empresa aposti per la innovació. 

 

 Designar a una persona de l'empresa destinada al projecte, amb una dedicació 

mitja de 3 hores setmanals. 

 

  Presència de la persona designada en els diferents tallers del projecte 

i implicació en tot el projecte; des de la definició del repte passant per la resta 

de fases del projecte; empatia, creativitat, prototipatge i acceleradora.  

 

 

 ACTUA donarà suport i incentivarà que les solucions treballades pels alumnes per 

assolir el repte de l’empresa, acabin incorporant-se en la pròpia empresa. 

 

Les entitats que faran el procés de selecció seran Induct, Actua i el Centre de 

formació professional. 

 

Si us interessa formar part, envieu-nos un correu a gemma.arribas@actua.ad abans 

del 22 de Juny. 
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