
     INNOVADORS
LA   FP   DELS   CENTRES
INNOVAFP

NEWSLETTER 

                 MAIG 2019

http://www.innovafp.catinnovafp@xtec.cat

WWW.INNOVAFP.CAT

La innovació és un repte gran a la 
gran majoria d'instituts que la volen 
implementar, requereix d'una gran 
voluntat, sistematització i compromís 
per part de tots els agents implicats 
en aquesta tasca. Això és encara més 
notori quan fem referència a les 
famílies de sefamílies de serveis, on moltes vegades 
la possibilitat de tirar endavant un 
projecte encara pot resultar més com-
plexe.
A l'institut Monstià han sumat compro-
mís, creativitat, capacitat de

https://agora.xtec.cat/insmontsia/portada/innovafp/

captar necessitats en el seu entorn... per portar a terme una iniciativa on alumnes 
posen en pràctica el seu aprenentatge professional per donar un servei que ha resultat 
imprescindible per molts avis i àvies d'Amposta. Val molt la pena de fer un cop d'ull al 
blog on presenten la seva notícia i veure com han ideat una fórmula on els alumnes ap-
renen fent una tasca social de primer ordre. 

Des del programa innovafp us volem donar la més gran enhorabona! Aquests premis son una oportunitat 
per tenir més eines per implantar 

projectes a l'aula

““

BON DIA , COM 
ESTEM?

““

els dies 18 i 19 de desembre, 

24h non-stop d’innovació i FP ““

25
    reptes “

“

     200 
participants“

“

Comença el compte enrera per un esdeveniment que 
volem es converteixi en una festa de la FP innovadora         

Barcelona
2019

La interacció amb 
l'empresa va ser
en tot moment 
molt intensa

PART
ICIPA

Com s'ha anat realitzant els últims anys enguany hem pre-
sentat les bases del concurs Bankia InnovaFP. Són 4 els 
certàmens que es portaran a terme:

- Projecte interdisciplinar.
- Projecte Innovador.
- Rookie de l'any.
- Fiasco Learning Award.

Enguany els premis es lliuraran a la jornada de cloenda 
que tindrà lloc el 18 de juny a l'Hotel EXE de la UAB. En ell 
hi assistiran i lliuraran els premis els membres del jurat.

“ “
tensa fins que no vam tenir mes o menys les solucions encarrilades i un cop vam començar a preparar la presentació el repre-
sentant se'n va anar però ens va donar el seu telèfon per si necessitàvem la seva ajuda, que estaria disponible.
Què és el que més vàreu destacar com a grup en la vostra participació?
La participació de tots , tots vam intervenir en algun moment ja proposant una cosa o preparant animacions per a la present-
ació o fent un prototip

interessats en el projecte presentat, llavors el represen-
tant ens explica el projecte mes detalladament i comen-
cem a resoldre el repte un cop passades les 24h presen-
tem davant un jurat la nostra solució al repte. Durant les 
24h hi havien diferents activitats o concerts on podies 
desconnectar una mica
En què consistia el vostre repte?
El nostre repte consistia en eliminar les deformacions 
que es produïen en una peça quan es soldava una peça 
amb el mètode WAAM (wire arc aditive metal) vam 
trobar diverses solucions variant .el preu, eficàcia o in-
novació.
Com va ser la interacció amb l'empresa que us plante-
java el repte?
La interacció amb l'empresa va ser al principi molt in-

                   Alumnes de la família de fabricació mecànica de l'Institut de l'Ebre van 
participar a les 24H de la innovació formant equip i realitzant un repte relacionat amb 
la fabricació additiva amb metall. En aquesta breu entrevista al Víctor Tallada, alumne 
participant en l'event, hem volgut veure quina és la seva visió de les jornades per part 
d'ells i que ens ajudi a emmarcar l'experiència al que viurem a Barcelona el proper de-
sembre.
Bona tarda Víctor. Podries resumir breument en què van consistir les 24H d'innovació en 
les que vàreu participar a Irún??
Consistien bàsicament en que primer presentaven els diferents reptes proposats
per les empreses col·laboradores, un cop donaven l'inici a les 24h havies d'anar corrent 
cap a la taula on estava el representant de l'empresa i ens reuníem els participants

EL PASSAT 15 I 16 DE MARÇ ALUMNES DE
L'INSTITUT DE L'EBRE VAN PARTICIPAR A LES
24H DE LA INNOVACIÓ A IRÚN, UNA
EXPERIÈNCIA QUE VIUREM AQUÍ AQUEST 2019

““


