
 

 

 

Programa del curs intensiu 
 

 Març 16   (Dia 1) 

15:00-15:20 Benvinguda i introducció del curs 

15:20-15:45 Quin sector social represento? 
- Enquesta a temps real  

15:45-16:15 
 
+ pausa cafè 

Debat: Què és la innovació col·laborativa i per què és important? 
- Activitat amb targetes d’intercanvi 
Consentiment informat per a compartir les dades de contacte entre participants 

16:20-16:55 Quins reptes es poden resoldre amb la innovació col·laborativa? 
- Testimoni Local (Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible) 
- Brainstorming: identificar un repte concret amb el què treballar en grups 

16:55-17:25 Introducció teòrica a la innovació col·laborativa o “QHC” i claus per identificar 
les parts interessades en els quatre sectors de la societat 
- Presentació dels aprenentatges del projecte RiConfigure 

17:25-17:30 Tancament del dia 

 
 Març 18  (Dia 2) 

15:00-15:10 Benvinguda i plantejament d'objectius, competències i recursos de la jornada 

15:10-15:25 Com establir innovacions col·laboratives? 
- Vídeo debat sobre exemples d'innovació global 
 

15:25-16:20 
 
 
 
+ pausa cafè 

Inicia un projecte d'innovació col·laborativa simulat 
- Identificació del repte concret a treballar als grups 
- Anàlisi del problema: causa/efecte del repte social escollit 
- Definició d'objectiu del projecte simulat 
 



 

 

Organitzen: 

Amb la col·laboració de: 

 
16:25-16:50 

 
Estratègies per a la definició d'objectius comuns 
- Presentació experta 
 

16:50-17:25 Projecte simulat: qui s'ha d'implicar, gestió d'interessos i conflictes 
- Guia per a identificar actors interessats en el projecte simulat 
- Matriu per analitzar las característiques i rols dels interessats 

 
 

 Març 23   (Dia 3) 

15:00-15:15 Benvinguda i plantejament d'objectius, competències i recursos de la jornada 

15:15-16:00 
 
+ pausa cafè 
16:05-16:30 

Com planificar una innovació col·laborativa i quins mètodes utilitzar? 
- Exercici dels racons: analitza casos reals  
 
Mètodes per a la innovació col·laborativa 
- Presentació experta 
 

16:30-16:50 Testimoni local 
- Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
 

16:50-17:30 Projecte simulat: planegem la col·laboració 
- Guia per al disseny de la metodologia  

 
 

 Març 25   (Dia 4) 

15:00-15:15 Benvinguda i plantejament d'objectius, competències i recursos de la jornada 

15:15-15:45 
 
+ pausa cafè 

Confiança, comunicació i empatia 
- Targetes de comunicació per a acordar prioritats 
 

15:50-17:30 Projecte simulat: preparació, presentació i comentaris 
- Preparar una breu presentació, exposar-la i fer comentaris finals 

 
 

Descarrega tot el material en (a partir del 15 de març): 
https://ccs.upf.edu/curs-intensiu-dinnovacio-col-laborativa/  

 
 
 
 

 
 

https://ccs.upf.edu/curs-intensiu-dinnovacio-col-laborativa/

