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Objectius 
 

El curs  d’assessor tecnològic té, com a objectius específics: 

  Adquirir les eines i coneixements que permetin liderar el procés d’innovació de les organitzacions. 

   Estar a l’avantguarda de la tecnologia i la innovació  

   Aconseguir un avantatge competitiu sostenible en el temps a partir de la generació de nous 

productes i serveis.  

 

Metodologia 

 
Aquest curs serà eminentment pràctic i es basarà en sessions formatives presencials que combinaran 

l’exposició teòrica i la comprovació didàctica. Es partirà d’un qüestionari previ inicial que aporti una visió 

de l’estat actual i les especificitats dels assistents. Es recorrerà a la presentació de conceptes per 

efectuar-ne l’anàlisi i l’aplicació establint una base sòlida per poder efectuar després les inferències a la 

seva realitat propera. Es respectarà sempre l’ordre de presentar els conceptes, definint-los, explicant-los 

i cercant-ne l’aplicabilitat perquè els assistents assoleixin l’acompliment dels objectius fixats. La 

metodologia serà activa, requerint la participació dels assistents, la seva implicació i interacció. A tal 

respecte es cercarà cloure cada sessió i aquesta acció de formació amb un retorn de compromís i 

aplicabilitat, que al final es cercarà de manera explícita, tenint en compte el progrés realitzat respecte 

l’estat inicial. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Participants 
A aquelles persones que vulguin desenvolupar millor les seves tasques professionals a través de les  

eines tecnològiques. 



Programa 

 

Mòdul 1: Gestió de la innovació a les empreses 

 Cultura innovadora. Com estimular la innovació. Per què hem 
d’innovar? 

 Models i sistemes de gestió de la innovació. 

 Sistematització de la innovació. 

 Fonaments de l’organització i estructura de la innovació. 

 

Mòdul 2: Creativitat i generació d’idees 

 De l’estratègia al taller. Tècniques de creativitat. 

 Generació d’idees. 

 Valoració de les idees. 

 

Mòdul 3: Vigilància tecnològica i gestió de la IP 

 Què és i per a què serveix la vigilància tecnològica. 

 Scouting Tecnològic. 

 Protecció de la tecnologia. Patents. 

 

Mòdul 4: Valorització: explotació dels resultats 

 Què entenem per valorització i què es pot valoritzar. 

 Etapes de maduració d’un producte i punts crítics. 

 Pla d’explotació d’una tecnologia: oportunitats. 

 Cas d’èxit. 



On som? 

C/Concepció, 40 Sabadell 

 Hores: 16 h      Modalitat: Presencial.  

Lloc: ESEC Centre Formació (c/Concepció, 40) Sabadell  

Preu :  290€ - CURS BONIFICABLE.  Les empreses poden recuperar 208 € del seu crèdit. 

Autònoms i aturats: 246,50 € 

INSCRIPCIÓ  

 

Preu i Condicions 

Calendari 

 Dies 11, 18, 23 i 25 

 Dilluns i dimecres de 16h a 20h 

OPCIÓ MAIG  

 

Dies 20, 22, 27 i 29 

Dimarts i dijous de 16h a 20h 

OPCIÓ SETEMBRE 

 

Més informació: Sra. Rosa Subirana, Tel. 93 727 27 27 - esec@esec.cat 

http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=2006

