ZW núm 376. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
Teamlabs
http://teamlabs.es/
Teamlabs és una plataforma dedicada a dissenyar i posar en marxa ecosistemes
empresarials

on

s'integren

projectes

educatius

(com LEINN),

espais

d'innovació

i

emprenedoria (laboratoris) i un entorn de startups i grans empreses amb vocació d'integrar
en projectes d'innovació oberta.
Per dur a terme aquesta missió, Teamlabs crea laboratoris de projectes en un entorn creatiu
amb «teampreneurs» que donen respostes innovadores als reptes més interessants dels
nostres dies.
El mètode d'aprenentatge es basa en col·locar a les persones en el centre del model. L'equip
emprenedor, per la seva banda, enfoca tots els seus esforços a fer realitat l'empresa amb la
qual somien els emprenedors que es formen. A través de l'aprenentatge pràctic de
competències i actituds imprescindibles, els participants tindran els instruments per liderar
un projecte empresarial reeixit.
El treball en grup és molt important i es fonamenta en el «aprendre fent» a través de
projectes reals per a clients reals. En definitiva, es crea i es desenvolupa una empresa real.
Els entrenadors i els experts que dónen suport són les figures que faciliten aquest procés
amb un paper similar al d'un equip esportiu. La seva tasca és orientar, aconsellar, formular
preguntes, reptar, motivar, assessorar, narrar experiències...
Madrid i Barcelona son els espais on Teamlabs desenvolupa la seva activitat. Els estudiants,
a més del seu treball en aquestes dues seus, completaran el seu aprenentatge amb altres
projectes que realitzaran en viatges d'aprenentatge al País Basc, Finlàndia o Silicon Valley,
així com en països emergents com la Xina, Índia i Brasil.
Impact Hub Madrid és l’entorn on TeamLabs s’ubica a Madrid i on desenvolupa l’ecosistema
d’aprenentatge que ha dissenyat. A la vegada, aquest espai és part del «campus urbà» on
opera l’organització.
A més de fer-ho a través de la pàgina web i del seu espai a Tumblr, molt actiu, també podeu
seguir l’activitat de Teamlabs a través de la seva pàgina de Facebook o en el seu perfil de
Twitter.

