
                                                                                                  
 

 Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
 mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
 Formación Profesional, per la qual cosa es farà constar aquest finançament en les 

actuacions que se’n derivin. 
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 PROFESSORAT 
 
 
Sara Cabello Ochoa 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
L’activitat es planteja a partir d’una sessió inicial teòrico-pràctica al voltant de la 
metodologia del Design Thinking, presentant exemples i recursos per dur-la a 
terme a l’aula.  
 
Les persones assistents hauran d’elaborar una proposta d’aplicació a l’aula en 
base els continguts plantejats, de la que se’n farà una posada en comú en 
finalitzar el curs. 
 

 
 
CONTINGUTS 
 
 

1. Descripció de la metodologia Design Thinking i marcs de referència. 
2. El Design Thinking en el desenvolupament de projectes. 
3. Exemples d’aplicació a l’aula. 
4. Recursos pràctics per a la implementació del Design Thinking a l’aula. 

 
 
OBJECTIUS 
 

 
1. Conèixer la metodologia del Design Tihnking. 
2. Dissenyar propostes d’aplicació del Design Thinking a les activitats d’aula. 
3. Generar sentiment de comunitat/equip. 
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OBSERVACIONS 
 
 
Nombre òptim de participants: 15-20 
 

 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 

● 1a sessió telemàtica (3h) – Presentació de continguts i concreció de la 
tasca a realitzar. 
Dissabte 27 de novembre de 10-13 h 

● Treball personal dels assistents (5h) 
Termini de lliurament 10 de desembre 

● 2a i darrera sessió presencial (2h) – Posada en comú de les tasques 
realitzades. 
Dissabte 18 de desembre pel matí de 10–12 h 

Lloc de realització (si és un espai de la UdL) 
 
Lloc: Aula 1.12 de l’Edifici 

Polivalent 
Campus Cappont de la UdL 

L’aula s’indicarà al tauló d’anuncis de l’entrada a l’edifici. 
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