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Innovació, la solució
de futur.
Des de sempre i potser en
aquest temps amb més
necessitat,
la
capacitat
d’innovació ha estat la clau per
diferenciar una empresa de la
resta.
La capacitat d’introduir
millores,
cercar
noves
solucions o formes diferents
de fer el que fem ens permet
evolucionar i avançar.

Coordinació d’innovació i
de transferència del coneixement

Contacta’ns
Institut Pere Martell.
Adreça: Autovia de Salou s/n (CET), 43006 Tarragona.
Telèfon: 977 556 338.
e-correu: iesperemartell@xtec.cat
http://www.institutperemartell.cat/

Servei d’innovació
i transferència de
coneixement

Servei d’innovació i transferència de
coneixement
e-correu: innovafp@institutperemartell.cat

Podem afirmar doncs que
l’innovació és una necessitat
però de vegades no trobem el
com o el qui per poder
desenvolupar-la.

L’innovació al teu abast.

L’Institut Pere Martell és
centre referent en la formació
professional i vol estar al
costat de les empreses per
portar a terme els seus
projectes, aportant la seva
amplia
experiència
i
coneixement.
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Com funciona?
El servei d’innovació i transferència de coneixement
treballa per projectes. Aquests es desenvolupen al
voltant d’un equip de treball amb la intervenció
d’empresa, centre, professorat i alumnat.
Dins el centre hi ha grups de treball estables que
denominem UNIT (unitat d’innovació i transferència de
coneixement), però també es podran plantejar equips
temporals per desenvolupar el projecte.
El desenvolupament del projecte es pot dur a terme
emmarcat en:

L’innovació als centres
educatius.
Què és?
És un servei implantat a l’Institut Pere Martell per
poder coordinar el desenvolupament de projectes
d’innovació.
Que oferim?
Desenvolupament de projectes a mida relacionats
amb les famílies professionals que imparteix el
centre:










Arts gràfiques
Comunicació, imatge i so.
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i Aigua
Fabricació mecànica
Fusta i moble
Instal·lació i manteniment
Transport i manteniment de vehicles

Professorat expert de cada família professional amb
amplia experiència en la materia.
Confidencialitat
Si el projecte o requereix es signa el contracte
de confidencialitat.

A qui es dirigeix ?
El servei està disponible per petites i grans empreses,
entitats públiques i privades, associacions empresarials
i organitzacions.

Quins beneficis aporta?
Es podrà desenvolupar projectes d’innovació a preu
reduït. Els projectes es poden desenvolupar dins el
mateix funcionament de l’assignatura amortitzant el
treball i materials per desenvolupar el projecte.
Posa a disposició de l’empresa els millors experts del
centre en un gran àmbit de coneixement.
Dóna la possibilitat d’avaluar les capacitats de potencials
treballadors. Treballar estretament amb els alumnes
possibilita
un
coneixement
i
transferència
de
coneixement profund que en un futur permet l’inserció
laboral a l’empresa.
La introducció de projectes d’innovació a l’empresa
permet la seva diferenciació en el mercat fent-la més
competitiva, donar-li noves vies de negoci.

Dintre del mòdul de projectes / crèdit de síntesis
Dintre d’un mòdul del cicle
Dintre de l’FCT
Amb dedicació específica
El projecte s’han de planificar curosament per poder
integrar-los dins el desenvolupament del curs ja que el
curs acadèmic té unes dates molt delimitades que s’han
de respectar.

Buscarem la solució per desenvolupar el seu
projecte. No dubti en contactar.

