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Alumnat: Par�cipen en projectes 
interessant per la seva formació, 
engrescadors i mo�vadors, a l'hora que 
exploren una via d'inserció laboral.

Professorat: Mantenir-se actualitzat en els 
coneixements i tècniques u�litzades a les 
empreses, així com el seu 
desenvolupament personal i professional.

Centres forma�us: Permet establir unes 
relacions més estretes amb les empreses i 
millorar el seu equipament.

Empreses i altres organitzacions: 
Desenvolupar projectes a un cost 
raonable. A més, és una via de captació de 
talent i d'incorporació de nous 
treballadors/es.



OBJECTIUS DEL PROGRAMAINTRODUCCIÓ VISIÓ DEL PROGRAMA

MISSIÓ DEL PROGRAMA

Actualitzar els coneixement del 
professorat per adequar la formació
als avenços tecnològics i als canvis del 
mercat laboral.

Millora de la formació de l' alumnat,
que s'enfronten a reptes reals i 
desenvolupen capacitats clau fora de 
l'entorn educa�u habitual.

Millora de les relacions entre
Centre–Empresa i iden�fica els
primers com a referents en recerca i 
innovació aplicades, complementaris
de les universitats i els centres
tecnològics.

Augmentar la compe��vitat
de les empreses, que poden detectar 
talent i obrir una via d'incorporació de 
tècnics qualificats.

El programa INNOVA FP cerca 
l'actualització de coneixements a la 
formació professional i la cooperació
amb les empreses i altres organitzacions 
de l'entorn, mitjanant la col·laboració
en el desenvolupament de projectes 
d'innovació i transferència de 
coneixement.

El centre esdevingui un referent en 

innovació en el nostre territori,

alhora que les empreses i altres 

organitzacions, així com els emprenedors, 

�nguin el nostre centre com a possible 

col·laborador quan es plantegin engegar 

un projecte d'innovació o transferència de 

coneixement.

Es tracta, habitualment, de pe�ts 

projectes de pressupost moderat

que sorgeixen de les necessitats de

les mateixes empreses o de les 

oportunitats que el professat i l'alumnat 

detec�n quan s'hi relacionen.

Potenciar i incrementar els vincles
entre el centre de formació
professional i les empreses, mitjançant
la col·laboració en el desenvolupament
de projectes d'innovació i transferència
de coneixement per generar i intercanviar 
coneixements i experiències que ajudin
al desenvolupament mutu.

InnovaFP facilita el transvasament de 
tecnologia i talent dels centres de formació 

professional cap a les empreses i afavoreix la 
vinculació d'aquestes amb el seu entorn social.


	Página 1
	Página 2

