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Cross-border Doctorials 2021 
promoguda per l'Euroregió
Pirineus-Mediterrània

Les jornades de doctorat transfronterers són una 
sèrie d'esdeveniments promoguts conjuntament per 
universitats i institucions d'educació superior de 
l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, amb l’objectiu 
d’augmentar l’ocupabilitat dels joves estudiants de 
doctorat.

Cross-border Doctorials 2021 de la 
Université de Nîmes. Docents de les 
Masterclasses i suport a les sessions.

Presentació:

Les Cross-border Doctorials són un esdeveniment on doctorands 
universitaris de diferents especialitats científiques (física, 
química, biologia, informàtica, matemàtiques, psicologia, etc.)
treballen intensivament durant 5 dies (dilluns a divendres), 
aprenent de masterclass amb persones expertes pel matins, i 
desenvolupant idees de negoci per les tardes, formant equips, 
creant productes o serveis i proposant prototips. 

Abast de les jornades:

• 60doctorands | 5 conferències | 7 masterclasses
• 5 dies de durada.
• Format de sessions intensives amb masterclasses als matins i 

workshops les tardes. Format virtual (Covid19).
• Output: presentació (pitch) devant de jurat, de les idees de 

negoci i prototips.
• Idioma: anglès com a idioma comú.

Entitat contractant:
Université de Nîmes

Serveis:
• Docència en les 4 

masterclass sobre ‘’Creació 
de projectes emprenedors’’.

• Suport a les coachs de 
cada grup de treball, 
escollides per cada 
universitat participant.

• Suport a les responsables 
d’equips i sessions.

Data realització:
Del 5 al 10 de juliol de 2021

Web:
Doctorials UniNïmes '21

http://www.calidoscoop.coop/
mailto:info@calidoscoop.coop
https://www.college-doctoral.fr/actualites/274-european-cross-border-doctorials-from-5th-to-10th-july-2021
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OBJECTIUS DE LES CROSS-BORDER 2021:

• Sensibilitzar en la transferència de coneixments en tecnologia i 
emprenedoria. 

• Enfortiment dels vincles entre universitats i laboratoris europeus.

• Destacar les moltes habilitats dels doctorands i la seva 
creativitat.

• Augmentar les perspectives professionals dels doctorands.

• Descobrir empreses innovadores públiques i privades.

Encàrrec a Calidoscoop:
• Dissenyar els continguts docents i dur a terme les masterclass 

de les sessions de quatre hores dels matins dedicades a 
l’emprenedoria de projectes.

• Mòduls:
 Disseny de les propostes de valor i del model de negoci.
 Anàlisi de l’entorn i mercat.
 Disseny de l’estratègia comercial.
 Emprendre amb el model “Lean Startup”.
 Com preparar el “pitch deck” o presentació de projectes.

SOLUCIÓ APORTADA DES DE CALIDOSCOOP

A. Formació especialitzada:
Sessions masterclasses dels continguts específics per a la 
creació de projectes emprenedors:

B. Mentoria a projectes:
Mentoria dels projectes, junt amb l’equip de «coachs» escollides 
des de cada universitat participant.

C. Suport al disseny:
Suport al disseny de les jornades a l’equip tècnic de la Université de 
Nîmes.

"WE ALL LEARNED 
DIFERENT 

DISCIPLINES, 
ENJOYED WORKING 

ON TEAMS AND 
WORKED ON 

DIFFERENT 
PROJECTS"

Dounia Ziyati
Doctorand de la 

Université de Perpignan -
Jornades 2019

Detall de sessió
workshop de treball per 
equips de les jornades
de 2019

http://www.calidoscoop.coop/
mailto:info@calidoscoop.coop
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Presentació de les 
2021, Cross-border

Doctorials

" WE HAVE BEEN FIVE DAYS 
CREATING INNOVATIVE 
PROJECTS AND TEAM WORK"
Mohammed Lom
Doctorand de la 
Université de Montpellier
CBD 2019

http://www.calidoscoop.coop/
mailto:info@calidoscoop.coop
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EQUIP:
Treballem des de la 
proactivitat, la praxis, la 
capacitat d’anàlisi, la 
dedicació absoluta per 
assolir objectius, des del 
treball en equip i 
col·laboratiu.
Disposem de facilitat per 
les relacions públiques i el 
lideratge. Aquestes 
actituds i aptituds ens fan 
destacar en la direcció 
tècnica i en l’elaboració i 
execució de projectes.

MISSIÓ:
Promoure un 
Desenvolupament local 
basat en l’economia 
social i solidària que 
contribueixi a: 
• Activar el teixit sòcio-

econòmic.
• Vertebrar activitat 

econòmica amb valors 
que tingui un impacte 
positiu tant social com 
ambiental.

VISIÓ:
Ser un referent en la 
prestació de serveis per a 
la dinamització, promoció 
i creació d’economia 
social i el cooperativisme. 
Esdevenir l’eina a l’abast 
dels agents que actuen 
com a motors de 
desenvolupament 
econòmic i social en el 
territori, per canalitzar i 
catalitzar el seu potencial.

VALORS:
Som una cooperativa 
sense afany de lucre, 
amb els següents valors: 
• compromís amb la 

societat, 
• apoderament del 

territori, 
• cooperació, 
• compartim experiència i 

coneixement, 
• empatia, 
• tendències.

Dani ArricivitaJordi Framis Ferran MoleroPere Ribas Laura HernàndezAna Álvarez

Des de Calidoscoop facilitem

disseny de models de sostenibi-
litat, de gestió i plans de viabilitat

Som consultora per a la 
dinamització territorial de l’economia social, 

l’emprenedoria i el cooperativisme.

http://www.calidoscoop.coop/
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