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1. A C T I V I TAT

3 . O P E R AT I VA A L A C L A S S E

Per donar resposta al repte és necessari impulsar la creativitat de l'equip, ser
curiosos, buscar nova informació per inspirar i omplir la ment i crear noves
connexions.

Per portar l’activitat a la classe es proposa seguir els següents
passos:

Aquesta unitat permet a l’equip generar idees per donar resposta al repte
seleccionat. L’activitat ens permet trencar amb les limitacions habituals del
pensament i despertar el pensament creatiu.
En aquesta activitat s'ha d'ajornar el pensament lògic i no es poden criticar
les idees dels altres, cada idea pot esdevenir la llavor per a una gran
proposta.

L’eina que s’utilitza s’anomena Scamper. Convidem els participants a donar
resposta a un conjunt de preguntes provocadores per generar idees.
Addicionalment es proposa una segona eina per generar més d’idees, que
s’anomena Analogies Forçades, en la qual convidem els participants a
seleccionar un tema que sigui inspirador per generar noves idees.
L'objectiu d'aquesta activitat és generar la major quantitat d'idees possible
per poder donar solució al repte de l'equip. Es necessita generar la major
quantitat d'idees possible per poder escollir les que siguin millors, totes les
idees són benvingudes.

2. ELS O B J E C T I U S
Els objectius esperats amb la realització de l'activitat proposada són:
•

Potenciar la curiositat i la recerca de fons d’inspiració per donar
resposta als reptes que se’ns plantegen.

•

Augmentar el potencial creatiu dels participants amb l’ús de
tècniques de creativitat.

•

Generar una gran quantitat d’idees per donar resposta el repte
definit en la fase 1.

1.

Recuperar els equips de treball. El paper creative ha de coordinar
l’activitat. L'activitat es realitza en equip i tots els membres de
l’equip han d’aportar idees.

2.

Exposició de les eines associades: l’Scamper i les Analogies
forçades. Repartir les fitxes de treball de l'eina o indicar a l'equip
que les descarreguin de la plataforma.

3.

Recuperar el repte focalitzat que s’ha definit en la unitat anterior, les
persones o els usuaris objectiu que s'han seleccionat i els objectius
que ha definit l’equip.

4.

Els equips, dur a terme l’activitat de l’eina seguint els passos que es
defineixen en la fitxa corresponent. La quantitat és el primer
objectiu, generar com més idees millor per oferir les solucions que
es volen desenvolupar.

5.

Registrar els resultats. Seleccionar les millors idees, aquelles que
s’adeqüin al repte definit i als objectius de l’equip. Un mínim de tres
idees per equip.

TIMING DE L'ACTIVITAT
Temps de treball estimat per a la realització de les activitats
proposades a la unitat per part dels participants:
•

•

Tempsper realitzar l’activitat:
90’
Realitzar l’Scamper: 60’
Realitzar les Analogies Forçades: 30´
Tempsde conclusió i registre de l’activitat
30’
Seleccionar les millors idees en equip: 15’
Registrar-les en la plataforma: 15’

