Innovació social, management de valors i indústria 4.0,
preparats per a un canvi sostenible
V Cicle Formatiu de Responsabilitat Social

9.30h - Inauguració del V Cicle Formatiu de Responsabilitat Social i benvinguda

Sessió 2: Innovació social, management de valors i indústria 4.0,
preparats per a un canvi sostenible.
Data i hora: 13 de juny, de 9.30h a 13.30h
Formador: Sr. Sergio Colado, expert en tecnologia i ciències del
comportament humà.
Objectius: l’acceleració del canvi tecnològic planteja molts
reptes a totes les organitzacions que es preocupen per abordarne les conseqüències d’una manera ètica i sostenible en el
temps. Durant la sessió s’exposaran eines pràctiques per fer
aquesta transició i experiències pràctiques d’empreses que ja
estan fent aquesta transició.

Persones destinatàries: personal responsable i tècnic interessat a
aprofundir i millorar el seu coneixement en eines i mecanismes
per a l’impuls de la responsabilitat social a les organitzacions
catalanes.
Inscripció: és gratuïta i es pot formalitzar a la pàgina web del
Consell de Relacions Laborals.

9.40h - Consolidant conceptes
• Estat de l'art de la transformació digital
• La digitalització com a palanca de canvi social: experiència del sector social emprant
innovació tecnològica per resoldre reptes
• De l’RS a la innovació social corporativa
• Conceptes bàsics sobre innovació social: què és, entitats socials i empreses socials,
termòmetre de situació.
Al llarg de la sessió, es comptarà amb el suport de la responsable d‘innovació social a
Netexplo Espanya, la Sra. Beatriz Delfa que aportarà el seu coneixement i experiència
pràctica d’empreses que estan fent innovació social.

11.30h - Pausa - Treball en xarxa (networking)

12h – Dinàmica i treball en grup
A partir d’una demanda social concreta, els diferents col·lectius ,representats per les
persones assistents, treballaran plegats per proposar eines i criteris de resolució a partir dels
coneixements exposats durant la primera part de la sessió.

13.20h - Posada en comú de les principals idees de la sessió

13.30h - Fi de la sessió
Aquesta sessió compta amb la col·laboració d’:

HORA: 9.30h a 13.30h I LLOC: Sala de formació a la Seu d’Acció, Passeig de Gràcia, 129 I 08008 Barcelona

