
1.1. Innovació
i desenvolupament econòmic



• Donar una visió general del concepte d’Innovació i del 
seu lligam amb el desenvolupament econòmic de la 
societat.

• Introduir el concepte d’emprenedoria com activitat 
empresarial que aprofitant la innovació pot crear 
oportunitats de negoci, i per tant desenvolupar 
econòmicament la societat.

Objectius



Les innovacions triguen a 
aparèixer i assolir maduresa 

Alguns productes i equips triguen un 
període de temps molt llarg a 
desenvolupar-se. Se sap, per 
exemple, que els humans han menjat 
carn des de l'antiguitat i que el pa 
existeix des de fa 2500 anys, però el 
sandwich es va crear al 1840 durant 
una partida de cartes. Al segle XX, 
però, aquest procés es va accelerar i 
aquest període va baixar a uns pocs 
anys (com és el cas, per exemple, 
dels raigs X).

El creixement exponencial



L’exemple dels gelats
Van ser inventats l’any 2000 aC. No obstant això, el1900 es va crear el porta gelat de 
galeta i es va expandir el consum degut a la popularització dels frigorífics. 

L’exemple de les lents
Les lents i els miralls es coneixen des del segle XVI però, no va ser fins al segle XX 
que es van desenvolupar els telescopis, essent summament necessaris per a 
explorar l'univers. 

Des de la meitat del segle XX hi ha hagut una acceleració de totes les innovacions, 
per exemple el làser es va conceptualitzar en 1952, tres anys després es va fabricar i 
des de 1956 s'aplica industrialment. 

Altres exemples són: 
– La ràdio va trigar 50 anys en captar 50 milions d'oients.
– La televisió va trigar 17 anys en captar 50 milions de 

teleespectadors.
– Internet va trigar només 3 anys per captar 50 milions de 

navegants. 

El creixement exponencial



Aquesta bretxa de temps respon a que solament 
quan la necessitat va fer pressió per alguna cosa, 
algú va relacionar dos elements i va crear un nou 
producte de major valor afegit en les seves funcions. 
És a dir, que quan la tecnologia es va desenvolupar, 
es va crear un nou producte per a satisfer un 
requeriment del mercat. Això és així perquè les 
invencions en general, siguin tecnològiques o no, 
estan basades en tres criteris rectors:

– Funció
– Principis
– Mercat 

El creixement exponencial

Necessitat Nou producte 
o servei



3.   Mercat: Qualsevol sistema fet per l'home 
compleix una funció dintre d'un cert context, el 
qual satisfà una necessitat del mercat. Així com 
un aparell d'emissió de Raigs X va ser 
àmpliament usat en medicina des de 1910, també
va servir al mercat dels sistemes de seguretat i 
telemetria.

El creixement exponencial

1. Funció: Qualsevol sistema fet per l'home és desenvolupat per a assolir certs 
objectius i per tant té una funció principal. Per exemple, acomplir  l'objectiu 
d'una investigació mèdica, es necessita un sistema que proveeixi la funció
de veure el cos humà.

2.  Principis : Aquest és un efecte científic, un 
principi o fenomen que permet que la funció es 
desenvolupi, seguint amb el nostre exemple 
l'emissió de Raigs X crea la funció de “veure a 
través del cos humà”. 



Ciència...ficció?

És interessant recordar que la ciència-ficció va 
preveure diversos desenvolupaments 
innovadors. 

Julio Verne va desenvolupar en la seva 
novel·la "20.000 llegües de viatge submarí" la 
idea de vaixells amb doble casc per a una 
millor seguretat. 30 anys més tard, l'enginyer 
francès Leboeux, va patentar aquesta mateixa 
idea sense donar gaires més detalls que el 
novel·lista. 

Jonathan Swift descriu en la seva novel·la 
"Els viatges de Gulliver" com el protagonista 
es troba amb éssers estranys que baixen 
d'una illa flotant, el que nosaltres coneixem 
com un ovni, i en aquesta conversa diu que el 
planeta Mart té dues llunes;150 anys després 
amb el desenvolupament dels telescopis es va 
saber això amb seguretat i davant la sorpresa 
de la comunitat científica de l'època. 

El creixement exponencial



El creixement exponencial de la innovació
La humanitat habita la Terra des de fa 50.000 anys, el que representa unes 
800 generacions a uns 60 anys terme mig. No obstant això, les primeres 
650 generacions no van sortir de les coves i tan sols les dues darreres 
coneixen el motor elèctric. 

La quantitat de canvis que una persona del segle XIX podia experimentar 
en tota la seva vida ara ho ha d'experimentar una persona en menys de 
quatre anys. Des del moment d'inici de la fotografia van passar 140 anys 
fins que va arribar al mercat massiu; es va trigar 40 anys per a la ràdio; 12 
anys per a la televisió; 2 anys per al transistor, però tan  sols 1 per a 

Internet.

El creixement exponencial



Això significa simplement que la taxa de canvi 
s'està accelerant i ho fa de forma exponencial 
des de l'any 2000. 

Com podré adaptar-me al canvi i convertir-lo en 
una oportunitat? 

Pensa en el canvi com si fos un ganivet, pots 
sostenir-lo per la fulla o pel mànec: pots veure’l 
com un perill o com una oportunitat.

El creixement exponencial



• La qualitat de vida de la humanitat ha avançat gràcies a l’evolució
tecnològica, en gran varietat d’àmbits.

• En determinats moments de la història s’han produït canvis socials, 
econòmics, polítics i tecnològics que, havent coincidit en algun moment de 
la història, han desenvolupat un canvi de paradigma cultural. Aquests 
canvis de paradigma han servit per fer evolucionar la nostra adaptació al 
medi en què vivim, millorant la nostra qualitat de vida. 

Història de la Innovació

Lectura recomanada: “LA 
ESTRUCTURA DE LAS 
REVOLUCIONES 
CIENTÍFICAS” Thomas S. Kuhn, 
Ed. Fondo de Cultura Económica

material suport...



Treballar en grups el concepte 
innovació, derivat de les necessitats a la 
societat.
Exemple:
Per poder transportar càrregues d’una 
manera més eficient, s’inventà la roda. 
Una roda originalment de pedra que 
evidentment no té res a veure amb la 
última tecnologia en rodes que podem 
veure en les curses de F1. Els grups 
poden fer un petit treball d’investigació
recopilant informació de com han 
evolucionat diferents innovacions: com 
el transport, com registrar informació, 
com comunicar-nos, etc.

Història de la Innovació

Proposta d’exercici:



TÀCTICA, és un mètode o sistema per executar o aconseguir quelcom. En 
el món empresarial són actuacions a curt i mig termini; funcionament a curt 
termini del negoci.

ESTRATÈGIA, és l’art per dirigir un assumpte. A l’empresa són actuacions 
a mig i llarg termini, que impliquen com veiem l’empresa a 5-10 anys.

Es poden donar exemples de responsables dins d’una empresa que hauran 
de prendre decisions d’ambdós tipus: directors de divisió, encarregats, caps 
de departament, caps de torn, etc.

El concepte d’innovació



Tenir bones idees no és una qüestió de sort. Requereix 
treballar amb esforç i amb mètode. 

A les unitats 1.3 i 1.5, veurem les eines existents per 
facilitat aquest tipus de treball.

Innovar en el PRODUCTE

De la importància de generar idees innovadores i 
de l’atenció que se li presta a aquest tema us pot 
donar una bona idea el següent vídeo del 
programa “Redes” dirigit per l’Eduard Puntset



• La innovació mai ha de perdre de vista que ha d’estar englobada 
dins l’àmbit empresarial i per això està sotmesa a criteris de gestió
empresarial. En altres paraules, ha de ser rendible.

• Una possibilitat innovadora en l’àmbit de la gestió empresarial és 
l’empresa cooperativa. 

• Com a material de suport teniu alguns llibres sobre el món 
Cooperatiu editats pel Departament de Treball, com per exemple:

– “L’EMPRESA DEL SEGLE XXI (un model basat en les persones)”, 
Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

– “EXPERIÈNCIES COOPERATIVES (bones pràctiques d’empresa 
responsable), Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació
d’Empreses.

Innovar en el PROCÉS

Pots ampliar aquesta 
informació fent clic AQUÍ

material suport...



• Inclouríem les  innovacions respecte del preu, la promoció i la distribució.

• En el fons es tracta d'incorporar la visió del mercat.

• Sovint es tracta de millorar el coneixement i les relacions amb el client / mercat, 

per entendre quina és la millor manera de comunicar un nou producte...

Aplicació d’un nou mètode de comercialització que impliqui canvis significatius 
de disseny, posicionament en el  mercat, promoció o preu d’un bé o un servei

L’evolució del disseny, ha aconseguit presentar com a 
nou, un producte existent. La mostra la trobareu amb el 
llançament dels xiclets FIVE, i la seva campanya de 
màrqueting!

El canvi de disseny de l’envàs, modifica els 
hàbits de consum i de distribució del 

producte.

Innovar en MARKETING i DISSENY1.1. INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 



La innovació no només és millorar 
les especificacions tècniques d’un 
producte, sinó que també poden 
estar relacionades amb el seu 
format, embalatge, etc.

Innovar en el MÀRQUETING i el DISSENY

Lectura recomanada: nota 
de premsa del Ministeri de 
Ciència i Innovació on es pot 
extreure informació que 
posa de manifest la 
importància de la I+D+i a 
l’economia d’una societat. 
Fes clic AQUÍ

material suport...



Fes treballar als alumnes en grup per buscar productes sobre els
que s’hagi innovat en aspectes com per exemple: el seu disseny.

Un cas molt conegut és el de Chupa Chups, els caramels 
estaven al mercat però no va ser fins que el Sr. Bernat se li va
ocórrer posar-li un palet quan es va crear el famós Chupa 
Chups.

Proposta d’exercici:

Innovar en el MÀRQUETING i el DISSENY



• Qualsevol sector empresarial pot innovar tecnològicament.

• Aquesta inclou la innovació derivada de la recerca i el desenvolupament 

tecnològic que són independents de les iniciatives innovadores de procés 

i de producte.

• Opera des d’una perspectiva a més llarg termini i se centra en 

l’exploració constant de noves eines, tecnologies que després poden ser 

concretades o sincronitzades amb el desenvolupament d’un producte o 

servei concret.

Coneix la innovació en sistemes avançats 
d’enginyeria solar tèrmica amb la 
Cooperativa Aiguasol.

La innovació tecnològica s’ha d’entendre com l’aplicació industrial del coneixement

Pots fer un cop d’ull, 
en aquest article, per 
saber més coses sobre 
Aiguasol!

I també pots visitar-los 
a:
www.aiguasol.com/

pren nota...

Innovar en TECNOLOGIA1.1. INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 



• Als recursos, trobareu un breu 
article d’una revista en què es fa 
referència a la importància dels 
Parcs Científics i Tecnològics com 
a generadors d’innovació.

Innovar en la TECNOLOGIA

“Ver para creer” Us 
proposem una sortida 
cultural amb els alumnes per 
visitar Un Parc Científic i 
Tecnològic vinculat a alguna 
de les Universitats de 
Catalunya
Més informació a Xarxa de 
Parcs Científics i 
Tecnològics de Catalunya

proposta...

1.1. INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 



La innovació només pot tirar endavant amb dones i homes que 
actuïn com a motor; és a dir, amb certes característiques 
personals necessàries per a dur a terme aquests projectes. 

La persona creativa és aquella que sap mirar on 
d'altres ja van mirar i veure-hi el que ells no van veure. 
Maslow estava convençut de que el problema de la 
creativitat era el de la persona creadora i afirma amb 
encert que el problema de la creativitat se centra i es 
resol en la persona. 

Innovar en l’ORGANITZACIÓ


