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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

DESCRIPCIÓ  

Design Thinking és un mètode per generar idees innovadores que centra la seva eficàcia en 

entendre i donar solució a les necessitats reals dels usuaris. Aquest taller t’introduirà en la 

metodologia de Design Thinking com a mitjà per desenvolupar una idea, des del seu plantejament 

inicial dissenyant amb l’usuari fins el concepte, incloent prototips per validar i testejar. 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. 

D’altra banda, aquest taller t’introduirà en la metodologia de Design Thinking com a mitjà per 

desenvolupar una idea, des del seu plantejament inicial dissenyant amb l’usuari fins el concepte, 

incloent prototips per validar i testejar. 

OBJECTIUS  

• Aprendre a generar conceptes amb el client, no per al client. 

• Aconseguir aprofundir en els reptes del teu dia a dia o a nivell estratègic. 

• Crear productes i serveis innovadors que responguin a necessitats reals dels usuaris. 

• Millorar l'experiència del client comprenent la seva realitat actual. 

• Aterrar i prototipar idees per poder-les provar amb usuaris reals des de fases 

primerenques del projecte. 
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CONTINGUTS 

1. Introducció al Design Thinking. 

2. Introducció al Lombard. 

3. Definir: què saps dels teus clients? qui és el meu client? quin és el repte? 

4. Generar valor: quines solucions se t’ocorren? com generaràs valor? 

5. Desenvolupar: la construcció de prototips. 

6. Comunicar: com persuadir companys, inversors i directius de la teva idea. 

7. Pràctica: Cas d'estudi. 

8. Conclusions. 

 
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. El focus d’aquesta 

metodologia està en la pràctica i l’aplicació d’eines provades de creativitat i innovació en 

situacions reals per a la construcció de projectes innovadors. 

DESTINATARIS 

Professionals en actiu de qualsevol àmbit que vulguin aprendre a sistematitzar la creativitat i la 

innovació disruptiva. 

AVALUACIÓ I CERTIFICAT 

Les persones que assisteixin al 80% del curs rebran un certificat d’assistència. 

 

  


