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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

1. PRESENTACIÓ 

La motivació per emprendre porta a plantejar idees innovadores i a recórrer un camí ple 
d'incertesa. La gran quantitat d'informació a la qual tenim accés, requereix d'importants 
dosis de treball per analitzar, comprendre i prendre decisions, que permetin plantejar 
projectes que millorin els productes o serveis ja existents. 
Nosaltres, com a professorat, hem de guiar convenientment l’esforç intel·lectual que 
aporten les ments creatives dels alumnes, perquè les millors idees són les que 
aconsegueixen connectar amb les persones. 
Aquest curs va adreçat a personal docent de qualsevol disciplina, interessats en conèixer 
l’aplicació del Design Thinking per a plantejar projectes innovadors des de la perspectiva 
de les persones. 
 

2. OBJECTIUS 

El Design Thinking (o pensament de disseny) és un procediment que permet, a partir de les 
necessitats de les persones, les possibilitats tecnològiques i els condicionants de l'entorn, 
generar idees noves que posteriorment es puguin materialitzar. 
El plantejament d'aquesta activitat permetrà a tots els participants compartir experiències, 
relacionar coneixements propis amb uns altres del camp del disseny i desenvolupar el seu 
potencial creatiu per plantejar projectes basats en propostes de valor innovadores. 
 

3. CONTINGUTS 

1a part: conceptes 

 Creativitat, Disseny, Innovació 

 Design Thinking, Disseny Centrat en l’Usuari (DCU) 

INFORMACIÓ GENERAL 

Títol activitat DESIGN THINKING: creativitat aplicada a la definició de projectes 
innovadors 

Codi PROFI030 

Impartit per Jose Maria Ibanez Garcia. Universitat Politècnica de Catalunya.  

Hores 4h  

Adreçat a Personal docent i investigador (PDI) 

Idioma  Català i castellà 

Places 20 

Dates:  

Hora:  

Lloc: 

30/11/2018 

9,30-13,30h 

Sala de Juntes. Campus Catalunya 



Institut de Ciències de l’Educació  

 Exemples 

2a part: pràctica 

 Activitat pràctica en grup 

 

4. METODOLOGIA 

En primer lloc es realitzarà una breu introducció sobre conceptes relacionats amb la 
creativitat, el disseny i la innovació i explicacions sobre com aplicar la metodologia del 
Design Thinking (Human Centered Design o disseny centrat en les persones). 
Posteriorment es desenvoluparà una activitat en grup, que la seva temàtica es donarà a 
conèixer durant la mateixa sessió. 
 


