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METODOLOGIA DESIGN THINKING
• Dissenyar experiències d’aprenentatge posant l’alumne al centre.
• Promoure l’acció a través del prototipat i del testeig. 

OBJECTIU CONCRET DEL TALLER
• Crear un projecte entre un centre educatiu i un museu.

IMPRESCINDIBLES
• No plantejar un projecte tancat. 
• Acceptar totes les idees.
• Llibertat creativa.
• Aprenentatge entre iguals.
• Intercanvi compartit.
• Actitud optimista, positiva, curiosa i empàtica.

ROLS
• Dinamitzador/a
• Relator/a



FASE 0: Presentació
1. Cada membre del grup s’ha de presentar a partir d’1 a 3 imatges. 

10’



FASE 1: Empatia
Com és l’alumnat? 
1. Definició dels tipus de grups d’alumnes amb els que treballarem avui.
2. Cada grup elabora un MAPA DE L’EMPATIA.

20’

QUÈ PENSEN i SENTEN?
El que realment els importa:
preocupacions i aspiracions

QUÈ DIUEN I FAN?
Com es comporten 
en públic?
Sobre què parlen?
Quines aficions tenen?

QUINS DESITJOS 
I NECESSITATS TENEN?

QUÈ ESCOLTEN?
Què els diuen 
els amics i la família?
Quines persones o
idees els influencien?
Quins canals de 
comunicació utilitzen?

A tenir en compte:
caldria humanitzar la proposta i validar-la. 

QUÈ VEUEN?
Com és el seu entorn?

QUINS ESFORÇOS 
HAN DE FER?
Quins obstacles troben?
Quines frustracions tenen?
De què tenen por?



FASE 2: Definició
1. Breu explicació de la idea de projecte per part de la persona dinamitzadora. 

2. Dinàmica de notes:
GROC. Cadascú ha d’escriure què pot aportar, quin interès té o què l’uneix al tema.
TARONJA. De forma individual, exploreu quines accions i activitats podríem fer?
VERD. En forma individual, anoteu quines connexions hi pot haver entre el projecte, el museu i l’aula 
(amb quins objectius, continguts, competències, patrimoni... es pot relacionar).
ROSA. De forma individual, anoteu com el tema pot connectar amb l’alumnat. 
BLAU. En grup, consensueu i anoteu per a què servirà el projecte. 

30’

Per a què 
Servirà...
OBJECTIU!

Connectem
amb...

TEMA



20’

FASE 3: Idear
1. Fem una pluja d’idees sobre què podríem fer en el projecte a partir d’una 
CAPSA INSPIRADORA. Totes les idees serveixen!

PERSONALITZAT

CANVI DE ROL

IMPLICACIÓ SOCIAL

2. Posem una emoticona a cada idea 
en funció de si s’adeqüen o no amb els interessos
i necessitats de l’alumnat. 



30’

FASE 4: Prototipar
Omplim un CANVAS amb totes les idees del projecte.



FASE 5: Testejar

Us animem a testejar les vostres idees 
amb l’alumnat i els museus!


