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Presentació
Aquest és el newsletter
INFO INNOVA FP, un butlletí
que informa dels
esdeveniments i projectes
que sorgeixen dins el
programa. En aquest espai
podràs compartir i conèixer
iniciatives de la innovació a
la Formació Professional.
Equip Coordinació.

En aquest número...
TRANSFER INN
GRAN ÈXIT DE
LES JORNADES
El programa Innova FP es troba
immers en el projecte europeu
SPRINT
El passaf mes de Juny. Diversos
centres guanyadors de certàmens
del programa van participar a...

Transfer Inn.
En aquesta iniciativa instituts ajuden
a empreses del territori a
desenvolupar projectes...

"Tinc la sort de tenir un gran
nombre d’alumnes amb ganes
d’aprendre, participar i portar a la
pràctica els seus projectes."

ENTREVISTA A
EDUARD GRAS:
COORDINADOR
INNOVAFP DE
L'EMT DE
GRANOLLERS.
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"Quan els nostres alumnes treballen en
projectes d’innovació aprenen a pensar, a
tenir confiança en ells mateixos, a no
tenir por als canvis, a ser capaços de fer
coses noves o millorar les existents, a
buscar solucions, a demostrar la seva
vàlua, a diferenciar-se dels altres"
L’Eduard Gras és professor d’empresa i iniciativa emprenedora a l’Institut Escola
Municipal del Treball de Granollers. La seva trajectòria professional ha estat, en
la seva major part, vinculada a la direcció i administració d’empreses i des del
curs passat, realitza les funcions de coordinador del programa Innovafp en el
centre.
En aquesta breu entrevista hem volgut veure quina és la seva visió de la
innovació i com aquesta s'implementa a l'institut en forma de projectes.
Bona tarda Eduard. Quin és el valor afegit que tenen els alumnes quan treballen
en un projecte d'innovació?
M’agradaria parlar en plural de valors afegits que s’aconsegueixen quan els
alumnes treballen projectes d’innovació ja que, al meu entendre, en son tants
que de ben segur no podré anomenar-los en la seva totalitat.
Quan els/les nostres alumnes treballen projectes d’innovació aprenen a pensar,
a tenir confiança en ells mateixos, a no tenir por als canvis, a ser capaços de fer
coses noves o millorar les existents, a buscar solucions, a demostrar la seva
vàlua, a diferenciar-se dels altres,...
Hem de potenciar que els nostres alumnes siguin creatius i compromesos i no
treballadors obedients i diligents perquè això farà que el seu valor a les
empreses es multipliqui exponencialment.
Vivim en una època de canvis constants, de moltes dificultats, d’increment de
la competència i la innovació, possiblement, ha passat de ser un valor afegit a
un element de supervivència en molts casos.
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Creus que la tasca d'innovar és cosa del coordinador o del centre?
La tasca d’innovar en el centre és sens dubte una tasca de treball en equip. Equip
Directiu, Coordinador, Professors i Alumnes han de ser partícips, cadascú en les
seves responsabilitats i virtuts, en la consecució de l’objectiu comú per tal que
aquest sigui òptim i satisfactori.
La implicació de tots els que formem part de “la cadena” és fonamental per tal que
aquesta no es trenqui i assolim els resultats que tots esperem i desitgem.
Com a coordinador tinc la sort de comptar amb un
Equip Directiu que creu i potencia la Innovació en
el centre i que dona tot el seu suport i recursos
possibles per facilitar les tasques dels que hi participem; tinc la sort de poder comptar amb professors implicats i que impliquen al màxim nombre d’alumnes i,

Equip directiu,
coordinador,
professors i
alumnes han de
ser partícips,
cadascú en les
seves
responsabilitats i
virtuts.

sobretot, i el més important, tinc la sort de tenir un gran
nombre d’alumnes amb ganes d’aprendre i amb ganes de
participar i portar a la pràctica els seus projectes. Sense tots ells, la meva tasca no
tindria cap sentit i des d’aquí vull aprofitar per donar-los les gràcies.
Quins objectius voleu assolir en per aquest curs?
Els objectius per aquest curs seran implicar el màxim nombre d’alumnes, de
professors i de famílies professionals que tenim al centre. Aquest és el millor
projecte. Com a Coordinador d’Innovació tinc la sort que se m’hagi confiat i
responsabilitzat de participar en el programa.
Quin és l'inici i el final de tota innovació?
Si tenim en compte que el punt de partida de la innovació és la creativitat, com a
éssers humans que som, tots/es tenim la capacitat de pensar i de crear i per tant
tots naixem amb la possibilitat de ser innovadors. Cert és que el fet de pensar
coses noves, de tenir idees,... és el primer tram del camí, però cal que aquestes es
portin a terme, sinó s’implanten les idees que ens sorgeixen, no podem parlar
d’innovació.
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TRANSFER INN

JORNADES SPRINT
El passat mes de Juny. Diversos centres guanyadors
de certàmens del programa van participar a Vic a les
Jornades SPRINT. Aquestes jornades van ser portades
a terme per la consultora externa Induct i l'equip de
coordinació del programa.
Una setmana de convivència que va consistir en una
acceleradora en la que es combinaven activitats
d'ideació d'un projecte fins arribar a la construcció
d'un prototip passant per activitats de cohesió de
grup, en la qual els participants van gaudir de
dinàmiques de grup com caiac, team building...
El resultat de tot el procés de les jornades:
https://www.youtube.com/35f059b7-0aec-47f2a9d7-d7521bf3222e

El programa Innova FP es
troba immers en el projecte
europeu Transfer Inn.
En aquesta iniciativa
instituts col·laboren amb
empreses del territori a
desenvolupar projectes
d'innovació transfronterers.
Els centres (Ins Baix Camp,
Escola del Treball de Lleida,
Ins Caparrella, Ins Vic) han
realitzat un total
de 25 col·laboracions amb
empreses.

Instituts
col·laboren
amb empreses
del territori a
desenvolupar
projectes
d'innovació

Aquest passat juny es va
poder veure diversos
d'aquests projectes a les
jornades realitzades a
Torrebesses (Les Garrigues)
on els socis
transfronterers van exposar
els diversos projectes que
es portaven a terme
relacionats amb el món de
l'agroturisme.
Més info:
http://capalabs.com/jornad
a/torrebesses

