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			Cóm	predisposar	la	organització	a	la	innovació?	
		

Implantació	del	model	de	innovació		





Escola	d’educació	especial	
Formació	i	treball	
Servei	ocupacional	
Centre	de	dia	
Llars-	residència	d’infants	
i	adolescents	
Llars-	residència	d’adults	
Oci	i	lleure	
Serveis	a	les	famílies	
Tutela	

Àrea	assistencial	



Àrea	laboral	
Arts	gràfiques	
Jardineria	i	garden	
Horts	
Neteja	
Manipulats	
Quioscos	
Medi	ambient	
Restaurant	
Formatgeria	
Vins	



	

Des	de	quan	la	innovació	a	AMPANS?		



Quins	reptes	tens?	
3,	5,	10km		

	
 

Marató	IMPRESSINDIBLE	
preparació	

 

20km	ATENCIÓ!	
Necessitem	un	mínim	de	
condicions	i	entrenament		
 



	

Què	és	innovació	per	AMPANS?		



ÉS	INNOVACIÓ:	
	
qualsevol	enfocament	(model),	
intervenció		(acció),			producte	o	
servei		(oferta),		i/o	pràcaca	
(procés)		
desenvolupat	per	l’organització,	
		
l'aplicació	del	qual	resol	un	
problema,	una	necessitat	o	una	
aspiració	(interna	o	externa),		
	
tot	transformant	la	cultura,	
l’oferta	o	les	dinàmiques	
existents.	

NO	ÉS	INNOVACIÓ:	
la	millora	confnua,	perquè	no	introdueix	
transformació	cultural		(és	lla	millora	d’un	
producte	o	procés	ja	existent)	

la	creació	de	nou	servei		per	rèplica	de	model,	
perquè	el	servei	ja	existeix	i	no	es	transforma		

la	producció	de	coneixement	perquè	no	s’enfoca	a	
l’acció	i		no	acaba	en	un	“producte”	concret.	(El	
coneixement	el	produïm	observant	l’acció	i	
recollint	la	reflexió	i	anàlisi	sobre	aquesta.	Des	del	
coneixement	podem	produir	innovació)	

les	bones	pràcaques	perquè	la	transformació	que	
introdueix		no	és	cultural	ni	profunda.	(és	la	
manera	de	fer	bé	el	que	ja	fem)	
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Gesaó	d’idees	i	innovació:	embut	innovació	

Gesaó	del	coneixement	

Cr
ea
ci
ó	
de

	v
al
or
	p
el
	m

er
ca
t	,
en

to
rn
,	g
ru
ps
		

d'
in
te
rè
s,
	A
M
PA

N
S	

Model	d’innovació	

Medició,	anàlisi,	millora	

Professionals		



a)	Assegura	
alineació	amb	
l’estratègia	

b)	Idenafica	i	rep	
necessitats	

c)	Connecta	persones	i	
relaciona	conceptes	i	

objecaus	

d)	Coordina	les	
diferents	parts	del	

procés	

e)	Ofereix	espais,	
mètodes	i	eines	

f)	Difon	els	
coneixements	i		les	
bones	pràcaques	

M.I.	Creació	de	Valor	

Caracterísaques		del	model		



Quin	procés	volem	seguir?		



1.Vigilància	i		
creaavitat	
interna	i	
externa	

2.Proposta,	
anàlisi	i	
selecció								
d'idees	

3.Planificació	
	R+D+i	

4.Gesaó	
cartera		
de	projectes	
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Procés	
		

5.Protecció	
explotació	

Gesaó	de	les	idees	i	la	innovació	

Pressupost,	fonts	de	finançament	públic	i	privat	

Cultura,	equips,	lideratge	

Comunicació	interna	i	externa	



Objecau:	facilitar	i	promoure	l´	intercanvi	d'idees	per	tal	de	generar	valor,	a	través	de	
mecanismes	i	dinàmiques	que	permean	connectar	persones	i	equips	i	generar	nous	conceptes		
de	productes/	serveis.	
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Comissió		
projecte		/	
cèl·lula	de	
innovació	

	Com	ens	organitzem	
			

Referent	
projecte		

líder	i	impulsor	
de		la	cultura	de	
la		innovació	a	
Ampans		

líders	i	impulsors	
de		la	cultura	de	la		
innovació	a	
cadascun	dels	
serveis	d’	Ampans		

líders	i	
impulsors	dels	
projectes	de	
innovació	

equip	de	
treball	de	
cada	
projecte		

GANES	D’APRENDRE	

OBERTURA	AL	CANVI	

DISPOSICIÓ		A	COL·LABORAR	

CURIOSITAT	

TREBALL		



•  lidera	,	promou,	impulsa	i	dinamitza	la	
cultura	de	la	innovació	a	tot	Ampans	

•  defineix	els	espais	i	assegura	l’existència	
de	recursos	i	l’	operaava	necessària		

•  lidera	i	dinamitza	el	comitè	de	innovació		
i	assegura	l’exercici	de	totes	les	seves	
funcions	

•  traspassa	o	interpreta	la	informació	i	
transforma	les	idees	en	oportunitats	o	
reptes	a	través	del	comitè	de	d’innovació	

•  organitza,	dinamitza	i	dota	de	conangut	
els	diferents	àmbits	que	proporcionen	les	
idees	i	generen	reptes	

•  mesura	els	resultats	de	la	Innovació	

•  Informa	a	la	comissió																																		
de	direcció	

•  gesaona	la	valorització																														
del	coneixement	i	la	propietat	
intel·lectual.	

Responsable	de	innovació		 	Comissió	de	innovació	

Qui	i	què	fa	cadascú		
	

•  lidera,	promou	i	dinamitza	la	cultura	de	la	innovació	als	respecaus	serveis		

•  recull	pràcaques	innovadores	dels	servei	si		les	documenta		

•  recull	idees	que	sorgeixin	dels	serveis	(sistema	de	recollida	específic	a	
decidir	en	cada	servei:		reunions,	tallers	específics	degeneració	de	idees,	
búsaa,	...)	

•  selecciona	les	idees	a	parar	d’uns	criteris		preestablerts		i	coneguts	per	
tothom	i	en	tria	les	que	passaran	a	la	fase	següent	(planificació	de	projecte).		

•  valora	la	idoneïtat		del		pas	de	idea		a	projecte	garanant	la	seva	alineació	
amb	els	objecaus	d’innovació		i	amb	l’estratègia	d’Ampans	i	prioritza	
projectes.		

•  planifica	els	projectes:			

•  proposa	els	equips	d’innovació	per	cada	comissió	
decidida.		

•  calcula	el	pressupost	necessari	i	els	recursos	per	
cada	projecte.		

•  determina	indicadors	d’èxit	de	cada	projecte.	

•  aracula	el	sistema	de	resposta,	priorització	i	
comunicació	de	les	decisions	a	prendre	en	el	
transcurs	del	desenvolupament	dels		projectes	
d’innovació	(sistema	de	seguiment)		

•  defineix	vinculació	procés	d’innovació	-	altres	sistemes	de	gesaó	/	processos.	



És	l’executor	del	projecte,		responsable	de	generar	noves	
vies	o	idees	o	de	desenvolupar	una	idea	considerada	
innovadora	en	el	marc	d’un	repte	o	suggerida	
individualment	(minut	per	a	la	innovació)	
	
Format	per	entre	6-8	persones,	comandaments	
entremitjos	i	treballadors	de	diferents	nivells	i	serveis.		
	

Equip	de	projecte		

Qui	i	què	fa	cadascú		
	

És	el	facilitador	del	projecte	.		
Triat	per	ser	promotor	de	la	idea,	sigui	o	no	
qui	l’ha	proposat.		
Ha	de	dominar	la	gesaó	d’equips,	l’ús	de	
tècniques	creaaves	i	el	procés	de	la	
innovació.			
	

Referent	de	projecte			

•  lidera		i	assegura	el	desenvolupament	del	
projecte		

•  és	l’enllaç	amb	el	comitè	de	innovació	al	
que	informa		

•  desenvolupa	els	projectes	de	innovació	



Canals	de	comunicació	i	relacions	

ESPAI	INNOVACIÓ	A	WEB	INTRANET	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

OBSERVEM	
Vigilància	entorn	
Benchmarck	

SUGGERIM	-		Minut	per	la	
innovació	

•  Proposta	de	reptes	a	llançar	
•  Propostes	de	idees	per	a	
resoldre	reptes	

REALITZEM	
Recull	de	reptes/	iniciaaves	

•  llançament	
•  en	curs	
•  realitzades	 ESPAIS	DE	TREBALL	ALS	

SERVEIS	
(a	definir)	
	
	

ESPAIS	DE	TREBALL	INTERSERVEIS	
•  Comissió	Innovació		

•  Equips	de	projecte		

TREBAL
LANT-H

O	



Elements	destacats		



El	sistema	de	vigilància	estratègica	és	una	de	les	fonts	que	proveeix	d’idees	i	projectes	a	l’embut	de	la	
innovació.	Serveix	d'esfmul	al	coneixement	i	la	discussió	i	de	font	de	idees	per	a	generar	propostes	
innovadores	o	canvis	(disrupaus	o	no)		en	la	producció	dels	serveis.		

Elements	destacats:		
	
Recull	i	valoració	de	idees:				El	Sistema	de	Vigilància	estratègica		
	

El	seu	OBJECTIU	és		anacipar	canvis,	minimitzar	riscos,	detectar	bones	
pràcaques	per	millorar	o	innovar,	detectar	necessitats	de	nous	productes/
serveis,	coneixement	i	/o	tecnologies	i	detectar	oportunitats	d'aliança.		
	
	

El	FORMEN	:		
•  accions	de	benchmarck	(què	fan	els	altres)	
•  recull	de	reflexions	i	debats	de	persones	i	organitzacions	
rellevants		(assistència	a	congressos,	jornades,	taules	
rodones....)	

•  recull	de	informacions	rellevants		(nofcies,	visites	rebudes,	
etc...)	

•  l’observació	específica	i	expressa	de	les	tendències	de	
l’entorn	(global,	territorial,	sectorial,	...)	

•  l’observació	específica	i	expressa		de	la	situació	interna	en	
les	seves	diferents	vessants.	



La	paracipació	dels	professionals			
	

INCENTIUS	A	LA	PARTICIPACIÓ:		
	
Premi	anual	a	la	innovació	Ampans	:	Premi	al	promotor	de	la	idea,	al	
referent	del	projecte	i	als	paracipants	en	el	grup	de	treball,		que	es	fan	
públics	en	la	trobada	anual	Ampans	i	comporten	sorada	pagada	a	
visitar	experiències	de	interès		relacionades	i/o	a	algun	apus	de	
formació		

Gra4ficacions	econòmiques	:	Els	integrats	del	grup	dels	projectes	
executats	segons	criteris	d’excel·lència,		podran	tenir	graaficació	final	
econòmica.		
		
Visualització	interna	dels	professionals	i	millores	laborals:		
El	promotor	de	la	idea	i	el	referent	del	projecte	seran	els	
comunicadors	dels	nous	productes/serveis	que	es	generen	(projectes	
que	es	concloguin	amb	èxit)	i	poden	optar	a	ser	responsables	de	la	
seva	implantació.	Aquesta	responsabilitat	pot	comportar	millora	
laboral.		

Es	faran	públics	interna	i	externament	els	indicadors	d’èxit		d'innovació.	
	



Situació	actual,	AVUI		



1.  Cultura	

2.  Pressupost	

3.  Responsable	

4.  Equips	cèl·lules	/	internes	/externes	

5.  Procés	

6.  Avaluació	/	indicadors	

7.  Resultats	

Avui:		
	



...	desprès	d’una	cursa	ja	
estàs	pensant	en	una	

altre	




