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PROGRAMA INNOVAFP AL CENTRE 2018 / 2019

1. INTRODUCCIÓ

El programa INNOVAFP cerca l’actualització de coneixements a la formació professional i
la cooperació amb les empreses i altres organitzacions de l’entorn, mitjançant la
col·laboració en el desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de
coneixement.
El programa, desenvolupat en el marc de la resolució ENS/1080/2014, cerca desplegar
actuacions relacionades als articles 2, 8, 10 i 17, així com la disposició addicional segona
del decret 284/2011 d’ordenació general de la FP inicial, al preàmbul i els articles 62 i 107
de la Llei 12/2009 d’educació. Per altra banda, la decisió 1639/2006/CE del parlament
europeu i del consell de 24 d’octubre de 2006 estableix un Programa Marc per a la
innovació i la competitivitat (2007-2013). Més recentment, la llei 10/2015 de formació i
qualificació professionals es fa esment a l’impuls de la innovació a la formació professional
al punt III del preàmbul, i als articles 5, 11, 16, 24, 47 i 52.
2. MISSIÓ DEL PROGRAMA

Potenciar i incrementar els vincles entre els centres de formació professional i les
empreses, mitjançant la col·laboració en el desenvolupament de projectes d’innovació i
transferència de coneixement per tal de mantenir actualitzats els coneixements del
professorat, millorar la qualitat de la capacitació de l’alumnat dels cicles formatius i
contribuir a augmentar la competitivitat de les empreses i altres organitzacions..
En el programa InnovaFP s’identifiquen quatre grups d’interès:
-

-

-

Alumnes: Participen en projectes altament interessants per la seva formació,
engrescadors, a l’hora que exploren una via d’inserció laboral.
Professorat: tenen la possibilitat de mantenir-se actualitzats en els coneixements i
tècniques utilitzades a les empreses, i permet millorar la programació curricular dels
mòduls professionals que imparteixen, així com el seu desenvolupament personal i
professional.
Centres formatius: Permet establir unes relacions més estretes amb les empreses,
millorar el seu equipament, i mantenir un elevat nivell de motivació, tant de docents
com d’alumnes.
Empreses i altres organitzacions: Podran desenvolupar projectes d’innovació o
transferència de coneixement del seu interès, a un cost raonable. A més, podran
avaluar les capacitats dels participants, essent una possible via de captació de
talent i d’incorporació de nous treballadors.

3. VISIÓ DEL PROGRAMA

L’objectiu final del programa és que els centres siguin un referent en innovació en el seu
territori. Les empreses, especialment les micro i petites empreses i altres organitzacions,

tan públiques com privades, així com els emprenedors, han d’acabar veient els centres
d’FP com a possibles col·laboradors quan es plantegin endegar un projecte d’innovació o
transferència de coneixement.
Així mateix, la col·laboració en projectes d’innovació amb empreses o altres organitzacions,
haurien d’arribar a formar part dels procediments identificats i registrats als centres i per a
cadascuna de les seves famílies professionals, fent de la innovació un concepte present en
tots els processos d’ensenyament-aprenentatge.
4. PLA DE TREBALL PER A L’ASSOLIMENT DE L’ESTADI

4.1 ESTADI EN QUAL ES TROBA EL CENTRE

Primer estadi. Xarxa 1B. El centre participa en el programa InnovaFP:
o S’aconsegueix després del segon any de participació en el programa, si el coordinador
assisteix a les sessions i es fan les tasques encomanades.
o Cal demostrar que la direcció del centre ha posat a disposició del servei InnovaFP creat,
els recursos necessaris per poder-lo desenvolupar correctament.
o Cal demostrar que s’han inclòs en la documentació de gestió del centre els objectius del
programa InnovaFP contextualitzats en el centre i famílies professionals que en prenen
part.
o Cal demostrar que s’ha adscrit el coordinador InnovaFP i les seves funcions a un membre
de la direcció del centre, i que es revisa la tasca desenvolupada per la seva valoració i, si
s’escau, proposta de millora.
o Cal disposar dels models personalitzats que permetin dur a terme la gestió dels projectes
i disposar de la imatge corporativa del programa

4.2 RESULTATS ESPERATS A L’ASSOLIMENT DE L’ESTADI. Primer estadi.







Millora de la formació dels alumnes que desenvoluparan capacitats i competències
clau per al seu desenvolupament professional.
Actualització dels coneixements dels professors de formació professional, que haurà
de revertir en la millora de la formació de l’alumnat i un augment de la motivació del
professorat.
Millora de les relacions Escola-Empresa. Aquesta millora, s’espera que contribueixi
a millorar l’equipament i/o instal·lacions dels centres participants, ja sigui a través de
donacions de les empreses, o bé com a inversió de les quantitats obtingudes com a
contraprestació de les empreses per la prestació dels serveis.
Augment de la competitivitat de les empreses i altres organitzacions. Si les
empreses i altres organitzacions són competitives, necessitaran tècnics, i per tant
facilitaran la inserció de l’alumnat de Formació Professional, la qual cosa pot revertir
en un augment de la demanda de matricula. Això és especialment interessant en
aquells cicles en què hi ha una mancança d’alumnes en relació amb les necessitats
de les empreses.

4.3 TEMPS ESPERAT PER ASSOLIR L’ESTADI Primer estadi.

Considerem que ens caldrà dos cursos acadèmics i implicació de més professorat del
departament.
4.4 OBJECTIUS PER AL CURS. Curs 2018 / 2019.

L’objectiu dels centres que participin per segon any al programa (Xarxa 1B), és treballar els
conceptes que cal assentar al centre per poder oferir els serveis d’innovació i transferència de
coneixement com la creativitat, la gestió de la propietat intel·lectual i industrial o la gestió
comercial entre altres i endegar un projecte.
4.5 ORGANITZACIÓ GENERAL
Aquest segon any, hem decidit a nivell de departament que assistirà la Cap d’estudis de CCFF
a les reunions per continuar amb el Programa i continuar encabint els projectes que es van
pactar el passat mes de juliol amb l’ajuntament de Ripollet. Per portar a terme aquests
projectes hem elaborat un pressupost i l’ajuntament i el centre han signat un acord de
col·laboració que comporta uns compromisos per ambdues parts i una dotació pressupostària
anual al centre per part de l’ajuntament.
4.6 METODOLOGIA DE TREBALL
 Assistència a les reunions periòdiques de la xarxa INNOVAFP per part de la
coordinadora del projecte.
 Reunió setmanal (dimarts de 16.00 a 17.00 h) per portar a terme les tasques
encomanades des del programa INNOVAFP.
 Presentació de l’equip innovafp a l’alumnat del centre.
 Presentació del mapa d’empatia als 6 grups d’alumnes perquè l’elaborin i a partir d’aquí
poder esbrinar els seus interessos.
 Informació al professorat del Departament de cicles formatius.
 Realització de la memòria de cadascun dels projectes que es realitza amb l’ajuntament
de Ripollet.
4.7 PLA DE TREBALL CURS
 Recull de les competències de l’equip humà del Departament.
 Realització d’una matriu DAFO / CAME.
 Recull del mapa d’empatia elaborat pels alumnes.
 Elaboració del pressupost per portar a terme les activitats amb l’ajuntament de Ripollet.
 A partir de les idees que aportin els alumnes, intentar endegar un projecte innovador
amb alguna de les empreses on fan les pràctiques.

5. NORMES DE FUNCIONAMENT I COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS.

El centre es compromet a:
-

Assistir puntualment a les reunions de xarxa.
Participar activament a les reunions de xarxa.
Compartir la informació i el coneixement.
Fer les tasques encomanades a la xarxa en el termini establert.
Vetllar per la continuïtat de l’equip de coordinació del programa al centre.

- Crear mantenir, fer créixer i difondre un Servei d’innovació i Transferència de
Coneixement en el centre, transmetent tota la informació que rep a les sessions de
xarxa
- Endegar els projectes que es marquin com a objectiu abans de finalitzar el curs
- Mantenir actualitzades les dades de la plataforma

Drets:







El coordinador del programa al centre, rebrà per la seva participació a les sessions
de xarxa, un certificat de formació.
A mes del coordinador, dos membres de l’equip de coordinació rebran certificat
d’innovació.
Els professors que participin en un projecte d’innovació i que hi dediquin, com a
mínim 50 hores, rebran un certificat d’innovació.
El centre podrà emetre certificats per als alumnes que participin en projectes
d’innovació.
El centre rebrà l’assessorament que calgui de l’equip de coordinació general del
programa.
El centre tindrà accés a la plataforma InnovaFP

Compromisos:
Tal com s’indica a la Resolució ENS/1080/2014 (obligacions del centre del capítol 5):










Compromís de la direcció amb el programa.
Incorporar els objectius del programa al PEC
Assistir amb puntualitat a les sessions de treball, segons el programa de reunions.
(Els participants tindran dret a un certificat de formació sempre que hagin assistit a
un mínim del 80% de les hores de l’activitat.)
Participar activament i portar preparades les reunions de treball.
Desenvolupament d’activitats d’innovació amb empreses o entitats de l’entorn
Trametre, anualment, una memòria del desplegament, la situació en el centre i
l'avaluació del Programa a la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial.
Impulsar l’experiència en el seu propi centre i participar-hi activament.
Fer difusió de la informació que reben a les sessions al centre
Mantenir actualitzades les dades de la plataforma

I a més:





Realitzar la planificació anual de centre en el marc del programa InnovaFP
Utilitzar i participar activament en el Campus virtual
Avaluar l’experiència.
Trametre als coordinadors els resultats dels indicadors dels objectius de xarxa al
acabar el curs.



Presentar les evidències oportunes per establir en quin dels 5 estadis en què
s’organitzarà el programa es troba el centre.

