
ESPAI D’INNOVACIÓ 

 TECNOLÒGICA  



CENTRE INTEGRAL 

D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 

665 m2 

TRANSFORMACIÓ DIGITAL  

D’ EMPRESES I COMUNITAT 

EDUCATIVA 

CAPACITACIÓ DIGITAL 

CIUTADANA 

REFERENT AL BAIX LLOBREGAT 

ESPAI D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 

 

Permetrà disposar d’un Centre integral 

d‘Innovació tecnológica amb la finalitat 

de contribuir a la transformació digital 

de les empreses, de la comunitat 

educativa i de la ciutadania per 

convertir-se en un referent al Baix 

Llobregat. 
 





COM ÉS 
L'ESPAI? 



 

EMPRESES  

EMPRENEDORS 

CENTRES DOCENTS 

CIUTADANIA i ENTITATS 
OBJECTIU 
PÚBLIC 



El color correspon a l'èmfasi 

de cada espai d'innovació. 

LOCALITZACIÓ 

Molins de Rei 



ANÀLISI PREVI D'ESTAT DE L’ART.  
ESPAIS MAKER AL TERRITORI. 



SESSIONS  

 PARTICIPATIVES 
1-2-3 



NECESSITATS TECNOLÒGIQUES                        

-Robòtica, Impressores 3D i Eines de Realitat Virtual.  

 

- Centres Formatius: Experimentar amb eines com 
cambres de filmació, càmeres adaptables a 
microscopis i lupes binoculars i Ordinadors amb 
programes de Disseny.  

 

-Empreses: Big Data, l’IoT i la Intel·ligència Artificial. 
Business Intelligence per optimitzar el procés de presa 
de decisions de les empreses.   

PRINCIPALS INSIGHTS 
OBTINGUTS PRIMERA SESSIÓ 



ACTIVITATS: 
-Pels Centres docents és important poder 

accedir a cursos, tallers per a alumnes, 
projectes, formacions i xerrades per al 

professorat, extraescolars i casals d'estiu, espais 
de Cooperació, entre d’altres.  

 

-Per a les Empreses, poder accedir a formació 
especialitzada, a participar en un Networking o 
col·laborar amb empreses i poder beneficiar-se 
d’una borsa de treball, els ajudaria a optimitzar 

els seus recursos i adaptar-se al procés de la 
transformació digital.  

 

-Generalitat: creació d’un espai híbrid de 
formació i dinamització que pugui oferir 
activitats de recapacitació i reorientació 

professional.   

ESPAIS que necessiten els centres docents: 

 
- “Smart Classrooms”  

- Sala Audiovisual i Espai Fosc  
- Projectes STEAM  

- Sala maker  
- Espai de Divulgació  

- Espai de Realitat Augmentada i Virtual  
- Espai d’automatització i Robòtica  

-Espais per projectes de cooperació i projectes de 
formació professional.  



PRINCIPALS INSIGHTS 
OBTINGUTS 2A SESSIÓ 



USUARIS-TIPUS. VISIÓ DELS COL·LECTIUS.  

 
 

EMPRENEDORS 
 

-Espai pedagògic per a formar el talent del futur, recapacitar i per a la 
formació d’empreses.  

 

-Espai per sensibilitzar als emprenedors en l’aprofitament de les 
tecnologies. 

  

-Possibilitat d’accés a recursos de l'espai: lloguer de materials (Arduino, 
STEAM, Robòtica…), ús d’espais per a reunions.  

 

- Espai dinamitzador d’intercanvi de coneixement i per potenciar el 
networking.  
 
 

 
 

PRINCIPALS INSIGHTS 
OBTINGUTS 2A SESSIÓ 



USUARIS-TIPUS. VISIÓ DELS COL·LECTIUS.  

 

PRINCIPALS INSIGHTS 
OBTINGUTS 2A SESSIÓ (Presencial) 

EXPERTS MAKERS 
 
-Generació d’una comunitat i hub de coneixement. 
 
- Lloc per a la formació i capacitació digital. 
 
- Lloc per apropar les tecnologies de la Indústria 4.0. a la societat.  

 
-Lloc clau per fer “tests inicials” de la tecnologia sense risc, com a 
finestra per ajudar  a les empreses amb l’adopció de tecnologies 4.0.  

 
-Lloc d’aterratge per startups com a pol de coneixement, i oferir 
suport, acompanyament en el desenvolupament de projectes i la seva 
acceleració. 



USUARIS-TIPUS. VISIÓ DELS COL·LECTIUS.  

 

-Lloc de referència supralocal de coneixement i transferència tecnològica.  
 

-Espai col·laboratiu empresarial 4.0 - desenvolupaments i reptes conjunts, acords 
estratègics empresarials i activitats de networking. 

 

- Servei d’assessoria - recolzament i orientació tècnica amb tecnologies 4.0.). 

 

- Espai de formació contínua empresarial i de gestió de talent  -captació i retenció.  

 

-Finestra de connexió amb altres actors - centres educatius, FP i universitats. 

 

-Espai d’experimentació i prototipatge  - ajuda en desenvolupament de nous 
projectes. 

PRINCIPALS INSIGHTS 
OBTINGUTS 2A SESSIÓ 

EMPRESES 



USUARIS-TIPUS. VISIÓ DELS COL·LECTIUS.  

 

PRINCIPALS INSIGHTS 
OBTINGUTS 2A SESSIÓ 

CENTRES EDUCATIUS 

 
-Espai per apropar la tecnologia a tots els grups d’edat, des de la infància.  
 
-Lloc per fomentar vocacions tecnològiques i professions emergents. 
 
-Lloc de suport per als centres educatius a nivell de formació (alumnes i 
professors), amb tecnologies de prèstec, poder realitzar treballs 
audiovisuals, de robòtica, fabricació digital i un lloc per desenvolupar treballs 
de recerca.  



ESPECIALITZACIÓ TECNOLÒGICA 

BIG DATA/IA* ROBÒTICA* 

*Aquests dos espais són vius i s’aniran adaptant a les necessitats dels públics 
objectius 



TIPUS D'ESPAIS 

1. ESPAI POLIVALENT  
 

Espai plataforma/comunitat. 
   

Punt de trobada i generació de 
comunitat, de col·laboració empresarial, 

dinamitzador de projectes i punt de 
referència de Transferència de 

coneixement en tecnologies 4.0.  

2. ESPAI FORMATIU/ 

COMPARTIMENTABLE  
 

Espai didàctic i de formació i  capacitació 
des d’un punt de vista integral. 

3. LABORATORI DE 

FABRICACIÓ 
  

Finestra d’accés a la indústria 4.0 i a 
la fabricació digital.  

Espai de coneixement i d’enllaç:  lloc 
per testejar noves tecnologies de 
manera controlada i experimentar 

(Xarxa Open Labs). 



Laboratori de Fabricació 

Espai Polivalent 

Espai Formatiu / Compartimentable 



Espai plataforma/comunitat 

 

INCUBADORA: 

Captació de talent i coneixement.  

Vehiculador de projectes de les 
tecnologies estratègiques pel centre. 

Transferencia de coneixement a 
empreses. 

 

STARTUPS: Actor clau 

Sinergies amb empreses, FP i universitats. 

CREACIÓ ECOSISTEMA 

1. ESPAI POLIVALENT 

Centros Educativos-FP 



L’Espai de aterratge i transferència de coneixement tecnològic proporciona eines, suport i espais pel 
desenvolupament de projectes 4.0:  
 
- Llocs de treball. 
- Experts i assessoria. 
- Accés a coneixement.  
- Acompanyament al desenvolupament. 
- Possibilitat de prototipatge. 
- Finestra de comunicació i difusió. 

 

Dues sub-àrees. 

-Una part fixa per acollir startups 

-Una part flexible amb zones de reunió informals, llocs de treball temporals o zones d'ideació i treball en 
equip, al voltant d’un element office “relacional”. 

Espai amb projectes estables i de referencia per a potenciar la col·laboració empresarial i l’intercanvi de 
coneixement. 

 

1. ESPAI POLIVALENT 





2. ESPAI FORMATIU/COMPARTIMENTABLE  

Per a tots els actors de la societat:  
Professorat, centres de primària/secundària/Formació Professional/ciutadania i empreses.  

La formació atraurà a l’espai empreses i futurs treballadors. 

Usos: 

- Lloc de referència per a la formació contínua en tecnologies 4.0. 

1. Per al públic jove, centres educatius i ciutadania. Promoció de vocacions tecnològiques. 
2. Capacitació empresarial. Impulsar la transferència de coneixement en àrees especialitzades perquè siguin 

punteres en aquestes tecnologies.  

- Punt de connexió entre el talent jove i les empreses.  

Finestra al món laboral. Plataforma de cerca de professionals i generació de borsa de treball. 

- Ús de sales de diferents grandàries per activitats i reunions de diferents formats:  

Presentacions de producte, jornades sectorials 4.0, activitats de reclutament o de networking, activitats dels centres 
educatius, espai per conferències, tallers i trobades, reptes... 

 

 



2. ESPAI FORMATIU/COMPARTIMENTABLE  



3. LABORATORI DE FABRICACIÓ 

 

 

Espai d’ajut per crear els coneixements base en fabricació 
digital i tecnologies 4.0.  
 
Testeig de noves tecnologies de manera controlada i 
experimental. 
 
Generació de sinergies amb la xarxa d’espais makers i 
tecnològics: saber què ofereix cada un per poder assessorar 
a la ciutadania, centres educatius i empreses.  
 
Pont entre l’espai formatiu per a l’ensenyament de caràcter 
més pràctic, i l’espai de suport pel desenvolupament de 
projectes (prototipatge i testeig).  
 

Finestra d’accés a la indústria 4.0 i la fabricació digital. 
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Laboratori de Fabricació 

Espai Polivalent 

Espai Formatiu / Compartimentable 



MOLTES GRÀCIES! 


