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Un binomi de luxe: design thinking i TIC (12258/483)

Data alta: 30/11/2021

Consulteu els itineraris formatius a qui va 
adreçada al Banc d'Accions Formatives (BAF):

Un binomi de luxe: design thinking i TIC

Sessió de videoformació on es presenten les fases i les accions relacionades amb l’aplicació del 
pensament de disseny amb la integració de diferents tecnologies de la web en els processos de 
resolució de reptes o activació de projectes col·laboratius dins de les organitzacions.

Presentació

Col·lectiu destinatari Modalitat
Sessió De Formació

Canal
Videoformació

BAF de la Diputació de Barcelona

BAF dels Ens Locals

hores2

Temporalització

Nombre d'assistents per edició
Mínim

20

Màxim

30

Òptim

25

Hores presencials: 0

Hores de treball virtual: 0

Hores de videformació: 2

Distribució horaria:

Durada total:

Programació setmanal orientativa:

1 setmanes

Objectius
- Identificar les fases del pensament de disseny (empatitzar, definir, idear, prototipar i testejar) en 
el desenvolupament d'un projecte professional.

- Caracteritzar les accions, els objectius i els lliurables de les fases del pensament de disseny.

- Definir tecnologies associades a cadascuna de les fases del procés de design thinking, dins de les 
pràctiques laborals.
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Orientacions metodològiques per al participant
La sessió de videoformació de dues hores alternarà la teoria amb la pràctica, permetent practicar 
amb els conceptes i les diverses eines plantejades.

Certificació

Per assolir la qualificació d'APTE, els requeriments són:

Assistència

Aprofitament

Certificació:

- Assolir un mínim de         punts del total dels elements d'avaluació.

- Haver assistit al 100% de les sessions convocades

Orientacions per a l'avaluació

Nivell d'avaluació

Valoració de les actituds i la participació

Superació d'activitats a partir d'uns criteris establerts

Demostració de l'aplicabilitat al lloc de treball

►

►

►

Materials formatius de consulta

Continguts

Sistema d'avaluació

1. Presentació del pensament de disseny.
2. Fases, accions i lliurables del pensament de disseny dins d'un projecte professional
.
3. Tecnologies de la web social vinculades al treball del design thinking dins d'un repte laboral.

Assistència

Prova

Producte

Metodologia d'avaluació

Assistència

Nivell 0

Nivell 1

Nivell 2

Materials de referència per a l'acció formativa

Materials formatius complementaris:
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