Què és
LEINN?
LEINN és un grau universitari oficial internacional
de 4 anys de Lideratge Emprenedor i Innovació,
certificat per la Universitat de Mondragón i reconegut
pel Ministeri d’Educació. La nostra metodologia va
néixer a Finlàndia fa més de 25 anys i es basa en aprendre fent en equip i viatjant pel món.

Lidera/

A LEINN crees la teva pròpia empresa en equip des
del primer minut. Trenquem les barreres entre el món
acadèmic i el món real. Durant els 4 anys que dura
aquesta aventura tindràs que desenvolupar projectes
reals, gestionar clients reals i, com no, facturar diners
reals.
LEINN és una màquina d’aprendre fent i, sobretot,
d’equivocar-te. A LEINN es penalitza la no acció i
s’aplaudeix l’ERROR. Sorprenent, no?
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Per a què et
prepara LEINN?
Desenvolupar projectes en
diversos sectors

Liderar equips i persones

Crear impacte social

Tenir una visió global del món

Adaptar-te a un entorn canviant

Utilitzar tecnologies emergents
en projectes

Ets tu?
Si tens entres 17 i 25 anys, ganes de menjar-te el
món, somies i no et conformes, aquest és el teu
lloc. Busquem perfils diversos disposats a
llançar-se al món real en equip.
Aquests quatre anys seran el que tu vulguis que
sigui. Et donem l’espai per a que visquis les teves
passions, exploris els teus talents, descobreixis els
teus límits i desenvolupis idees.
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T’hi atreveixes?
CASTING ON

Per a ser LEINNer has de superar el nostre càsting.
Està obert durant tot el curs i té dues fases:
1/ Vídeo: volem saber qui ets, què fas i per què
LEINN. Explica'ns-ho en un vídeo de 3 minuts (com a
màxim) en el qual apareguis tu i dues persones de la
teva elecció donant suport al teu perfil. Envia'ns-ho a
admisionesmad@teamlabs.es (Campus MAD),
admisionesbcn@teamlabs.es (Campus BCN) o
admisionesmlg@teamlabs.es (Campus Málaga),
segons on vulguis fer el grau.
2/ Càsting: T'hi esperem a TEAMLABS! Una vegada
rebut el teu vídeo, et citarem a una sessió presencial.
Viuràs la metodologia LEINN des del primer minut on
realitzaràs diferents dinàmiques (keep calm, no és un
examen) i et coneixerem una mica més a través d’una
entrevista.

It´s your time/

3,2,1...Llança’t!

Quan costa?
LEINN té un cost d’11.000 euros per curs. El
cost del grau inclou els bitllets dels viatges de
tots els anys i l’estada del viatge de primer. De
l’allotjament dels viatges de segon i tercer us en
fareu càrrec des de la vostra pròpia empresa.

Fuck Fear/

Beques i ajudes
Com que és un grau oficial pots optar a
beques oficials del Ministeri d’Educació.
A més a TEAMLABS/ tenim un programa
específic d’ajudes que pot arribar a cobrir
fins el 50% del cost del curs, depenent de la
situació econòmica familiar.

Qui som?
El grau LEINN a Barcelona, Madrid i Màlaga es
desenvolupa a TEAMLABS, un laboratori
d'aprenentatge radical que està revolucionant
l'educació amb una innovadora metodologia
que difumina les barreres entre el món acadèmic i professional, basada en l'emprenedoria en
equip i el learning by doing.
Els seus aliats són:
Mondragon Unibertsitatea, una universitat
cooperativa sense ànim de lucre que pertany a
la Corporació Mondragón, el major grup cooperatiu del món que ha estat recentment inclòs en
la llista “Change the World” de la revista Fortune
com una de les companyies amb més ètica i
amb major compromís social del món.
Sngular, una comunitat amb més de 1000
experts/es en tecnologies avançades, que
treballen en intel·ligència artificial, blockchain,
realitat virtual…La companyia té 17 oficines i
opera en set països, des d'Espanya als EUA.

Comunitat/

Pla
d’estudis
1r curs

2n curs

Creació i organització d’empresa I

6 FB

Creació i organització d’empresa II

6 FB

Finances per a emprenedors/es I

6 FB

Tecnologies emergents I

6 FB

6 FB

Finances per a
emprenedors/es II
Tecnologies emergentes II

6 FB

Creació i desenvolupament de
l’empresa: eines per a la gestió
financera, legal i digital I

12 FB

Lideratge, aprenentatge autogestionat
i desenvolupament personal I

10 OB

Gestió de clients, màrqueting
i vendes I
Creació i desenvolupament
d’equips i comunitats I
Estades internacionals
(Learning Journeys) a Ecosistemes
d’Innovació i Emprenedoria I

FB: Formació Bàsica
OB: Obligatòria
OP: Optativa
TFG: Treball de Fi de Grau

5 OB

10 OB

5 OB

Creació i desenvolupament
de l’empresa: eines per a la
gestió financera, legal i digital II
Gestió de clients, màrqueting
i vendes II

12 FB

5 OB

Lideratge, aprenentatge autogestionat
5 OB
i desenvolupament personal II
Creació i desenvolupament
d’equips i comunitats II

5 OB

Estades internacionals
(Learning Journeys) a Ecosistemes
d’Innovació i Emprenedoria II

5 OB

Pensament de disseny i generació
de models de negoci I

5 OB

Estratègia i innovació oberta I

5 OB

3r curs
Lideratge, aprenentatge autogestionat
i desenvolupament personal III
Creació i desenvolupament d’equips
i comunitats III

5 OB

Optativa: Anglès

5 OP

5 OB

Optativa: Xinès

5 OP

Optativa: Tercer idioma

5 OP

Estades internacionals
(Learning Journeys) a Ecosistemes
d’Innovació i Emprenedoria III

15 FB

Pensament de disseny i generació
de models de negoci II

5 FB

Estratègia i innovació oberta II

5 OB

Tecnologies exponencials i la seva
aplicació en negocis i indústries:
Intel·ligència artificial, BlockChain
i Fabricació digital I
Optativa: Programa Start Up d’impacte

4rt curs

15 OB

5 OB

Incubació i intraprenedoria:
accés a la inversió i financiació
Treball de Fi de Grau
Tecnologies exponencials i la seva
aplicació en negocis i indústries:
Intel·ligència artificial, BlockChain
i Fabricació digital II

FB: Formació Bàsica
OB: Obligatòria
OP: Optativa
TFG: Treball de Fi de Grau

20 OB
30 TFG

10 OB

LEINN Barcelona

LEINN Madrid

LEINN Málaga

Carrer de Pallars, 73,
Barcelona

Calle Duque de Alba, 15, 1ª planta,
Madrid

Av de Sor Teresa Prat, 15,
(Antiga Fàbrica de Tabac), Málaga

admisionesbcn@teamlabs.es
+34 644 55 80 19

admisionesmad@teamlabs.es
+34 644 55 80 19

admisionesmlg@teamlabs.es
+34 644 55 80 19

gradoleinn.com

