
TEXT 2

Llegiu el text en veu alta davant de les persones que examinen i, a continuació, exposeu la 
vostra opinió.

La nova vida de Patatabrava et porta el professor a casa

La col·laboració lícita o il·lícita entre estudiants és tan antiga o més que la universitat mateix. De la 

mateixa manera, la cooperació entre particulars amb finalitats econòmiques no té res de nou. Tot i 

això, l’economia col·laborativa està de moda i Patatabrava.com, la famosa plataforma universitària 

que recull tant apunts com frases cèlebres de professors, també en vol formar part.

Aquesta setmana el web fundat ara fa 14 anys per tres estudiants de periodisme de la Universitat 

Autònoma de Barcelona ha anunciat un acord amb Sharing Academy, una plataforma que posa en 

contacte alumnes que necessiten classes particulars amb professors d’aquelles mateixes matèries. 

Aquesta plataforma va nàixer ara tot just fa un any, impulsada pel pilot Jordi Llonch i el seu soci, 

Joan Lozano.

Sharing Academy sí que s’autoclassifica dins el segment dels negocis de l’economia col·laborativa. 

Aquesta plataforma naix de la necessitat dels estudiants de trobar professors particulars especialitzats 

en una assignatura concreta i, fins i tot, impartida per un docent concret. Per això Sharing Academy 

filtra els professors, acredita el seu certificat acadèmic i, a través d’un algoritme intern, els situa dins 

la plataforma. D’aquesta manera, una vegada els alumnes s’hi registren i introdueixen les dades de 

les seues respectives carreres i universitats, poden veure el catàleg de professors més adequat al 

seu perfil.

Com explica Llonch, Sharing Academy, que actualment té 4.500 usuaris registrats, 1.300 dels quals 

són professors, només fa pagar als usuaris en dos casos: quan un alumne vol connectar amb algun 

professor o quan reserva la classe a través del portal de reserves. En aquest últim cas, la plataforma 

s’emporta un 20% de l’import que fixen els professors per cada classe reservada.

www.ara.cat (adaptació)
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