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1. PROGRAMA FORMATIVO  

 

O equipo do proxecto, programou catro accións formativas GRATUITAS específicas 

en materia de I+D+i, de carácter mixto (virtual + presencial). 

Con estas accións, se pretende proporcionar aos xestores, directivos e profesionais 

das organizacións cooperativas, un conxunto de coñecementos, ferramentas e pautas 

metodolóxicas que lles permitan deseñar a estratexia de innovación das súas 

empresas e levar a cabo a xestión da I+D+i nas súas respectivas organizacións. 

Os participantes recibirán un diploma xustificativo da formación cursada. Aqueles 

alumnos que completen os catro cursos propostos (80h Teleformación + 20h 

Presencial), obterán ademáis un recoñecemento do equipo formador como XESTOR 

DE INNOVACIÓN. 

A proposta formativa é a seguinte: 

 

 Curso: “Vixilancia Estratéxica” 

Duración: 20h (Teleformación) + 5h (Presencial) 

Obxectivos: 

» Coñecer as claves para a implantación dun sistema de vixilancia 

tecnolóxica nunha Organización. 

» Aplicación de ferramentas para a implantación da vixilancia tecnolóxica. 
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Programa: 

» Innovación e competitividade como motor de desenvolvemento. 

» A vixilancia como proceso sistémico. 

» Deseño do proceso de vixilancia. Os factores críticos de vixilancia. 

» Identificación e avaliación de fontes de infrormación. 

» Sistemas de buscas. 

»  Xestión da información. Conversion de datos dispersos en coñecemento. 

» Como presentar a információn para manter o interese. 

» Xestiçon do coñecemento. 

» A vixilancia e a xestión do cambio. 

» Determinación de recursos. 

»  Medicicón e avaliación de resultados de vixilancia. 

» Sesión Presencial: Taller de ferramentas de implantación da vixilancia 

estratéxica. 

 

 Curso: “Creatividade no deseño de novos productos e servizos” 

Duración: 20h (Teleformación) + 5h (Presencial) 

Obxectivos: 

» Optimizar o potencial creativo enfocado á innovación de profesionais e 

equipos. 

» Adquirir os coñecementos base sobre a utilización dalgunhas das técnicas 

de creatividade aplicables á xeración de ideas de valor. 

Programa: 

» Introducción á creatividade. 

» Exposición de técnicas de creatividade. 

» Dinamización de reunións creativas: Conformación do grupo, exposición 

de obxectivos, creación do clima favorecedor da creatividade, 
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determinación do foco creativo, principios básicos, anotación, métodos de 

impulso da creatividade, dirección de reunións. 

» Técnicas de xeración de ideas. Brainstorming e outras técnicas aplicables. 

» Técnicas de innovación orientadas á concepción e deseño de novos 

productos e servizos. 

» Técnicas de avaliación de ideas. Clasificación das ideas xeradas. Criterios 

de análise e selección de ideas de maior valor. 

» Métodos de presentación, comunicación e difusión de ideas. 

» Sesión Presencial e Casos prácticos. 

 

 Curso: “Xestión de proxectos de I+D+i” 

Duración: 20h (Teleformación) + 5h (Presencial) 

Obxectivos: 

» Fomentar entre os asistentes as boas prácticas e dinámicas necesarias 

para a correcta xestión dun proxecto de I+D+i. 

» Transmitir os coñecementos necesarios para a planificación e 

documentación adecuada dos seus proxectos. 

Programa: 

» Características dun proxecto de I+D+i. 

» A xestión de proxectos. Tipos de proxectos de I+D+i. 

» Socios, colaboradores, consorcios. 

» Requisitos dun proxecto de I+D+i. 

» Definición dos obxectivos do proxecto. 

» Novidade dos traballos: estado da arte, limitacións técnicas do estado 

actual e avances científico-técnicos propostos. 

» Recompilación da lexislación aplicable e outras regulacións. Modalidades 

de protección dos resultados. 

» Planificación de tarefas e avaliación e xestión de riscos. 
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» Estructura de persoal, orzamento e recursos asignados. 

» Control e Seguimento do Proxecto. 

» Plan de explotación de resultados. 

» Sesión Presencial: Traballo aplicado por parte dos alumnos titorizado polo 

ponente. 

 

 Curso: “Estratexias de innovación e comercialización de resultados” 

Duración: 20h (Teleformación) + 5h (Presencial) 

Obxectivos: 

» Coñecer as estratexias de innovación ás que se pode enfrontar unha 

organización e os pasos principais para transformar unha idea nun 

producto de éxito no mercado. 

» Asegurar as posibilidades de posta en valor dos resultados da innovación 

cara a súa transferencia ao mercado. 

Programa: 

» Innovación e competitividade como motor de desenvolvemento. 

» Oportunidades de negocio. 

» Da idea ao producto no mercado. 

» Viabilidade económica. 

» Modalidades de protección. 

» A transferencia dos resultados. 

» A labor comercializadora. 

» Sesión presencial: Da idea ao producto no mercado. 
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PROGRAMACIÓN DOS CURSOS 

Para incentivar a participación dos cooperativistas, manteranse abertas as propostas 

formativas ao longo de toda a duración do proxecto, establecendo varias sesións 

presenciais. Isto facilita a incorporación de novos alumnos durante o servizo, a 

medida que van coñecendo o mesmo ou van sendo captados nas actividades de 

asesoramento. 

O seguinte cadro amosa as datas previstas de apertura dos cursos e o periodo 

durante o que permanecerá aberto o acceso. 
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2. PLATAFORMA ON-LINE  

Os contidos están a disposición dos alumnos a traves dunha plataforma de 

teleformación, dentro da páxina do proxecto icoopera, a través do enderezo: 

 

http://www.innovacioncooperativas.coop/formacion/formacion-idi/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.innovacioncooperativas.coop/formacion/formacion-idi/
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3. INSCRIPCIÓN  

Se desexa participar en todas o nalgunha destas ACTIVIDADES FORMATIVAS 

GRATUITAS, pode facelo a través do formulario electrónico dentro de dita 

plataforma. 

 

http://www.innovacioncooperativas.coop/formacion/formacion-idi/#inscripcion 
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