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 Què em proporciona aquest programa? 
 
 
 

 
• un avantatge competitiu a nivell professional dins l’àrea de gestió de la innovació a 

l’empresa  
• una visió estratègica de la creació de valor a través de la innovació 
• eines per a gestionar projectes i processos d’innovació dins l’empresa 
• un informe individual d’avaluació de competències personals i habilitats professionals 
• com a punt a destacar, el programa ofereix la possibilitat d’incorporació a una 

empresa per a impulsar un projecte d’innovació 
 

 
 Com s’estructura el programa? 
 
 
 

 
El programa s’estructura en dues fases: 
 
1) ETAPA DE FORMACIÓ: 
 
a.- Introducció a l’entorn empresarial i habilitats personals en el treball 
 

1. Coneixements generals d’empresa 
- l’entorn empresarial actual 
- la globalització i la necessitat d’internacionalització 
- organització de l’empresa 
- estratègia i objectius 
- conceptes de l’àmbit comercial i de màrqueting 
- conceptes de la direcció i gestió de recursos humans 
- conceptes de l’àmbit econòmic i financer 
- conceptes de l’àmbit de la producció i la logística 
- conceptes de l’àmbit de la qualitat, el medi ambient i la prevenció 

 - conceptes de la direcció i gestió d’empreses 
 

2. Habilitats i actituds en el treball 
- el lloc de treball: funcions i responsabilitats 
- el rol d’un mateix en el lloc de treball 
- les actituds i habilitats més valorades 
- desenvolupament de competències transversals 

 
b- Dinamització i gestió de la innovació  
 

1. Introducció 
� conceptes: innovació, R+D i iT 
� conèixer les metodologies per organitzar la innovació a l’empresa 
� introducció a la norma UNE 166001 i 166002 
� com fer un diagnòstic d’innovació 

 
2. Preparar l’empresa per aconseguir capacitat d’innovació 
� obtenir els coneixements per a l’elaboració de la política i els objectius d’innovació a 

l’empresa.  
� conèixer i saber interpretar els indicadors que controlen la innovació a l’empresa 
� saber organitzar els recursos humans per innovar 
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3. Les activitats que s’inclouen en el procés d’innovació   
� activitats que cal realitzar per ser una empresa innovadora 
� la cartera de projectes d’innovació 
� l’orientació al mercat dels projectes d’innovació 

 
4. Generació d’idees: creativitat 
� entendre el concepte de creativitat com a procés que cal gestionar per aconseguir 

noves idees. 
 

5. Generació d’idees: vigilància 
� identificar fonts d’informació a vigilar 
� definir activitats a realitzar per organitzar el procés de vigilància 

 
6. Protecció dels resultats de la innovació 
� propietat intel·lectual 
� propietat industrial 

 
7. Gestió de projectes d’innovació 
� definir el projecte: característiques i documents relacionats 
� analitzar la viabilitat del projecte 
� el compte de resultats d’un projecte 
� saber desenvolupar l’estratègia i dur a terme la selecció de projectes 
� planificació de projectes 
� seguiment i tancament de projectes 
� llançament de projectes al mercat 

 
8. Com finançar projectes d’innovació: ajuts i deduccions fiscals 
� ajuts de la Comunitat Autònoma, del Govern Espanyol i de la Comunitat Europea 

per tal de treure el màxim profit dels ajuts existents 
� definicions fiscals i càlcul de la deducció per un projecte d’R+D i d’IT 

 
c.- Impuls, gestió i control de projectes d’innovació 
 

1. Introducció 
 
2. Direcció de projectes 
� persones involucrades en el projecte 
� estructura organitzativa 
� competències personals 

 
3. Metodologia i recursos per a la planificació del projecte 
� el diagrama de GANTT 
� el diagrama de PERT 
� metodologia pràctica de gestió de projectes 

 
4. Procés de la gestió de projectes 
� definició i planificació del projecte 
� desenvolupament i control de la execució del projecte 
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5. Direcció i coordinació de l’equip de projecte 
� identificació de les necessitats de personal 
� assignació de tasques 
� fases en l’establiment de l’equip de treball 
� la coordinació en els equips de projecte 
� la comunicació en els equips de treball 

 
6. Conclusions 
� exposició dels projectes dels assistents 
� conclusions del seminari 

 
Projecte individual: Definir un projecte d’innovació. Realitzar el pressupost i el compte de 
resultats del projecte. Definir els criteris per prioritzar els projectes d’innovació. Fer les 
plantilles per a la gestió i seguiment dels projectes. 
 
Quina metodologia s’utilitza? 
 
El programa de formació es basa en una metodologia altament participativa i interactiva. Les 
sessions de treball combinen les exposicions de continguts i les dinàmiques de grup per tal de 
fomentar la reflexió i discussió d'idees. 
 
Quins són els objectius de l’etapa de formació? 

• posar a l’abast dels alumnes competències i eines necessàries per a gestionar la 
innovació a l’empresa 

• efectivitat en la presa de decisions i el treball en equip 
• ús de metodologies per fomentar la capacitat de reflexió dels participants  
• elaborar un full de ruta per impulsar, gestionar i controlar la implantació de la innovació 

a l’empresa 
 
Matrícula 
 
La matrícula de l’etapa de formació és de 1.060 euros. 
 
Aquesta matrícula té el finançament de la Cambra de Comerç de Barcelona, per la qual cosa el 
preu resultant és de 225 euros per alumne. 
 
Perfil dels participants 
 
Titulats de la UB (llicenciats, diplomats, màsters, enginyers, doctorands i doctorats) que hagin 
obtingut el títol durant els dos darrers anys. 
 
Es lliurarà un diploma de la Fundació Bosch i Gimpera - Universitat de Barcelona i la Cambra de 
Comerç de Barcelona, acreditatiu de la realització del programa formatiu. 
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2) ETAPA DE DINAMITZACIÓ 
 
Què és? 
 

• inserció dels alumnes seleccionats a les empreses participants en règim de pràctiques 
remunerades durant un període de 6 mesos de durada 

 
Com s’assigna l’alumne a l’empresa? 
 

• selecció de perfils entre els participants que hagin superat l’etapa de formació  
• entrevistes amb les empreses i adequació de perfils i necessitats 

 
Quins són els objectius del dinamitzador a l’empresa? 
 

• impulsar i dinamitzar la innovació a l’empresa 
• acomplir els objectius del projecte assignat 
• redactar un informe final de diagnòstic i propostes de nous projectes d’innovació 
• orientar a l’empresa en els programes de finançament regional, nacional o comunitaris  
• impulsar un vincle de comunicació i cooperació amb Universitats i Centres Tecnològics, 

que permeti la transferència de coneixement i afavoreixi la recerca  
 
Quins recursos es posen a l’abast del dinamitzador? 
 

• suport i assessorament periòdic d’un expert extern durant l’etapa de dinamització 
• suport on-line dels responsables de formació durant l’etapa de dinamització 
• supervisió de l’informe final a entregar a l’empresa 

 
 
 DURADA I CALENDARI 
 
 
 

 
Etapa de formació 

 
• Durada: 100 hores 
• Inici: 27 d’octubre de 2008 
• Finalització: 21 de novembre de 2008 
• Horari: de 9 h a 14 h 
        

Etapa de dinamització a l’empresa 
 

• Durada: 6 mesos 
• Calendari: de febrer a juliol de 2009 
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 PRE-INSCRIPCIONS   
 
 
 

 
• Requisits d’admissió 
      Tenir una titulació superior i realitzar una prova de selecció  

 
• Sol·licituds  

FeinaUB 
      www.ub.edu/feinaub 
 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 26 de setembre de 2008 (places              
limitades) 

 

 MÉS INFORMACIÓ   
 
 
 

 
• Cambra de Comerç de Barcelona 
      Av. Diagonal 452 –  Barcelona 
      Telèfon 902 448 448 

 
• Fundació Bosch i Gimpera-UB 
       Baldiri Reixac, 4-6 –  Barcelona 

Telèfon 934 039 900 
 

 Cambra de Comerç de Barcelona  
 
 
 

 
Institució orientada a dinamitzar l’activitat empresarial, apropant la innovació a les empreses 
com a eina clau en la millora de la competitivitat i la productivitat, impulsant actuacions que 
afavoreixen les relacions empresa-universitat en l’àmbit de la formació, la recerca i la 
transferència de coneixement. 
 

 ACC1Ó CIDEM|COPCA 
 
 
 

 
Nova agència de suport a l'empresa que recull l'experiència de més de 20 anys del CIDEM i del 
COPCA al servei de la innovació i la internacionalització de Catalunya. 
 
ACC1Ó CIDEM|COPCA es marca l'objectiu d'emprendre noves polítiques, nous programes i nous 
serveis que impulsin també altres factors de competitivitat com: la gestió de recursos humans, 
l'atracció i retenció del talent, el capital tecnològic, la creació i consolidació de xarxes de 
coneixement, entre d'altres.�
 

 Fundació Bosch i Gimpera-UB 
 
 
 

 
Centre de transferència de tecnologia, coneixement i innovació de la Universitat de Barcelona i, 
pionera en agilitzar la connexió de la universitat amb les noves demandes i realitats socials, és 
el vincle entre universitat, empresa i societat. 


