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Innovació  
i transferència 
de coneixement



En un mercat global on cal competir 
amb empreses d’arreu del món, 
la innovació és una peça clau en 
l’estratègia de les organitzacions.  
A l’hora de potenciar la innovació, 
el coneixement i la creativitat són 
determinants. 

Amb la intenció de donar una nova 
resposta a aquesta situació, neix el 
programa d’innovació i transferència 
de coneixement InnovaFP, que té la 
finalitat de propiciar la col·laboració 
dels centres de formació professional 
amb les empreses i entitats de l'entorn, 
per desenvolupar projectes innovadors 
que contribueixin a millorar-ne la 
competitivitat.

Què ofereix InnovaFP a les 
empreses de petita dimensió

Els centres del programa InnovaFP 
desenvolupen projectes d’innovació 
per a la millora de productes, serveis 
o processos industrials de serveis o de 
gestió. 

Seguint una metodologia de 
desenvolupament ràpid, es busca 
la solució al repte, se n’estudia la 
viabilitat i immediatament es fan els 
prototips i els assajos que demostrin 
que és viable. Seguidament,  
es millora el prototip fins a arribar  
a la industrialització del producte  
o a la posada en marxa del servei o del 
procés. 

D’acord amb les necessitats de 
l’empresa, el centre participa en la 
totalitat del projecte o en una part 
determinada, i sempre que calgui,  
es garanteix la confidencialitat tant de 
la informació compartida com de les 
tasques dutes a terme i els resultats 
obtinguts.

Principals fases dels projectes 
InnovaFP

Creativitat i estudi previ
El centre aprofita el talent dels 
alumnes per idear nous productes, 
serveis o processos, o bé per  
millorar-ne els existents. Un cop 
filtrades les idees, se n’estudia la 
viabilitat i es presenten a l’empresa 
perquè les aprovi.

Avantprojecte
La solució triada per l’empresa es 
desenvolupa amb detall, concretant 
aspectes com el disseny, la planificació 
i els costos.

Prototips i assaigs
A continuació es desenvolupen els 
prototips, la simulació de serveis  
o l’assaig de processos per garantir la 
viabilitat de la solució.

Posada en funcionament
Finalment, es col·labora amb l’empresa 
a fi d’industrialitzar els productes  
o posar en funcionament els serveis o 
els processos.

Qui hi té accés

El programa InnovaFP està enfocat 
a empreses de petites dimensions. 
Gràcies a l’equipament i el 
coneixement disponibles als centres 
de formació professional, el programa 
pot donar servei a tots els sectors 
econòmics, des de la metal·lúrgia, 
l’automatització, la química, la logística 
o el comerç fins als serveis a la gent 
gran, la imatge personal o la sanitat, 
passant per la informàtica, l’energia 
o qualsevol altre tipus d’activitat 
industrial o de serveis.

Lleida
Centre Integral d’FP Ilerna (Lleida)
Institut Caparrella (Lleida)
Institut Escola del Treball de Lleida (Lleida)
Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida (Lleida)
Institut Guindàvols (Lleida)
Institut Torrevicens (Lleida)
La Salle Mollerussa (Mollerussa)

Catalunya Central
Institut Lacetània (Manresa)
Institut de Vic (Vic)

Maresme-Vallès Oriental
Institut Carles Vallbona (Granollers)

Institut Escola del Treball (Granollers)
Institut Miquel Biada (Mataró)

Institut Thos i Codina (Mataró)
Institut de Mollet del Vallès (Mollet del Vallès)

Terres de l’Ebre
Institut Montsià (Amposta)
Institut de l’Ebre (Tortosa)

Tarragona
Institut Escola d’Hoteleria i Turisme (Cambrils)
Institut Baix Camp (Reus)
Institut d’Horticultura i Jardineria (Reus)
Institut Cal·lípolis (Tarragona)
Institut Comte de Rius (Tarragona)
Institut Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona)
Institut Pere Martell (Tarragona)
Institut Jaume Huguet (Valls)
Institut Andreu Nin (el Vendrell)

Vallès Occidental
Institut de Badia del Vallès (Badia del Vallès)

Institut La Ferreria (Montcada i Reixac)
Institut La Serreta (Rubí)

Institut Castellarnau (Sabadell)
Institut de Terrassa (Terrassa)

Institut Nicolau Copèrnic (Terrassa)

Barcelona Comarques
Col·legi Xaloc (l’Hospitalet de Llobregat)
Institut Provençana (l’Hospitalet de Llobregat)
Institut Escola de Viticultura i Enologia Mercè 
Rossell i Domènech (Sant Sadurní d’Anoia)
Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas  
(Vilanova i la Geltrú)

Baix Llobregat
Institut Esteve Terradas i Illa  
(Cornellà de Llobregat)
Institut Bernat el Ferrer (Molins de Rei)
Institut Marianao (Sant Boi de Llobregat)
Institut Gabriela Mistral (Sant Vicenç dels Horts)
Salesians Sant Vicenç dels Horts  
(Sant Vicenç dels Horts)

Consorci d’Educació  
de Barcelona

Bemen 3
Escola Tècnico-Professional Xavier
Institut Anna Gironella de Mundet

Institut Bonanova
Institut Escola d’Hoteleria i Turisme 

de Barcelona
Institut Escola del Treball

Institut Ferran Tallada
Institut Joan Brossa

Institut La Guineueta
Institut Mare de Déu de la Mercè

Institut Escola de Mitjans Audiovisuals
Institut Narcís Monturiol

Institut Poblenou
Institut Rubió i Tudurí

La Salle Barceloneta
Salesians de Sarrià

Girona
Institut Josep Brugulat (Banyoles)

Institut Montilivi (Girona)
Institut Narcís Xifra i Masmitjà (Girona)

Institut La Garrotxa (Olot)

Centres que participen al programa InnovaFP


