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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Aquest curs, adreçat al professorat de Formació Professional de l’Alt Urgell
Grau mig i Grau superior, pretén proporcionar als professors enfocaments en
l’educació per a l’emprenedoria sorgits de la creativitat, innovació i lideratge,
amb instruments per a la seva execució i utilització a l’aula, vers la
responsabilitat en la gestió de l’empresa.
La innovació és una disciplina absolutament imprescindible en qualsevol
empresa i/o organització d'avui en dia, que afecta tant a l'estructura i processos
com a les aptituds i mentalitats proactives dels managers i de tots els empleats,
com són la imaginació i la creativitat.
Aquesta activitat formativa vol introduir un marc teòric sobre la innovació,
creativitat i lideratge per a l'ús empresarial i dotar d’eines pràctiques per a poder
potenciar aquestes competències.

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin.

CONTINGUTS
Creativitat i gestió d’idees.
Models de negoci i proposta de valor.
Trets característics de la innovació.
La creativitat com a motor de la innovació i la seva aplicació en l’empresa
El lideratge real i consensuat com a base del funcionament del grup en la
innovació i l’emprenedoria.
Casos pràctics de lideratge aplicats a l’empresa
Activitats pràctiques per a potenciar la creativitat, la innovació i el lideratge, que
podran ser utilitzades amb posterioritat amb el propi alumnat.

OBJECTIUS
L’objectiu general del curs és, doncs, mostrar i proporcionar eines que permetin
incentivar a l’alumnat la seva creativitat en la generació d’idees, basades en la
innovació com a premissa per a liderar els projectes emprenedors/empresa. A
més, es pretén:
• Proporcionar els coneixements per liderar i impulsar iniciatives i
processos d'innovació en empreses i/o organitzacions.
• Preparar per entendre i participar en iniciatives transformadores
d'innovació de l'empresa
• Dotar de la sensibilitat necessària per identificar noves oportunitats i
establir els enfocaments adequats per dur-les a terme.
• Facilitar activitats per aplicar als centres formatius.

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin.

OBSERVACIONS
Per tal de certificar les 15 hores el professorat haurà de realitzar les tasques que
encomani el formador.

CALENDARI DE L’ACTIVITAT
Dijous, 20/6/2019 de 9.00 a 18:00 hores.
Lloc de realització (si és un espai de la UdL)
Lloc:

Institut Aubenç

Carrer Germà Frederic, s/n
d’Oliana

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin.

