
Mòdul 3

Oportunitats:  
Com he 

de buscar? 

JOVES EMPRENEDORS



Mòdul 3 

SESSIÓ 5 
EXPLORAR SOLUCIONS



JÓVENES EMPRENDEDORESMÒDUL 3     OPORTUNITATS: COM HE DE BUSCAR? 3

1 · Objectius 4 · Exemples

5 · Dinàmiques

6 · Resultats

20 min

20 min

15 min

2 · Materials

3 · Estructura temporal de la sessió 

Construir un mapa de coneixement com a primer pas per resoldre 
qualsevol problema. 

Entendre que resulta fonamental conèixer el context de l’oportunitat 
per poder emprendre amb èxit.

Saber fer una recerca d’informació de forma sistemàtica. 

Disposes d’una petita introducció teòrica sobre com s’ha de buscar informació a internet. 
Aquesta petita píndola informativa inclou tres exemples que descriuen diferents solucions a 
un mateix problema. És fonamental que els alumnes entenguin que les solucions gairebé mai 
no són úniques i que, per tant, la recerca d’informació sobre un problema determinat no és 
una tasca senzilla.

És important que els equips identifiquin tant el que saben sobre el seu problema com el que 
desconeixen però que necessitarien saber. A més, és fonamental que cada alumne incorpori 
totes les habilitats personals com a recursos per trobar una solució (resultats de l’activitat 
realitzada el primer dia). Una vegada obtingut un primer mapa de coneixement, els alumnes 
ja poden iniciar la recerca amb l’ordinador. En cas que l’accés a l’ordinador sigui impossible, 
els membres de cada grup es poden repartir els diferents conceptes o elements relacionats 
amb un problema per a la tasca de recerca, que es farà com a treball de camp. 

Difícilment els alumnes hauran localitzat tota la informació potencialment útil. Per això, els 
equips hauran de ser capaços de planificar i consensuar una estratègia de recerca (virtual i 
presencial) per desenvolupar durant el treball de camp. 

- 1 fitxa “Buscar amb criteri” per equip (S5A.pdf)

- 3 fitxes d’exemples (S5B.pdf)

- 1 fitxa “Què sabem” per equip (S5C.pdf) 

- 1 fitxa “Què hem trobat” per alumne (S5D.pdf) 

- Accés a internet per part de tots els equips 

20 min

20 min
15 min

Resultats

Exemples

Dinàmiques

Mòdul 3 

SESSIÓ 5 
Guia didàctica del professor 

EXPLORAR SOLUCIONS

Problema

Deixar de fumar Substitució de la nicotina / Cigarret electrònic / Teràpia de grup 

Electrodomèstics de baix consum / Nous hàbits / Fer la nostra 
llar més intel·ligent 

Cursos on-line / Au-pair / Intercanvi de conversa Aprendre idiomes

Estalviar energia a casa 

Tipus de solució 
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Guia didàctica del professor 

EXPLORAR SOLUCIONS 

Mòdul 3 

SESSIÓ 5 

Què és 

Operativa

20 min
Objectius

Conceptes clau sobre com fer una recerca d’informació sistemàtica a internet. 

Tres exemples sobre problemes que poden tenir solucions completament 
diferents.

Saber com fer una recerca per internet de forma sistemàtica. 

Entendre que un problema pot tenir múltiples solucions. 

Comprendre que abans d’intentar solucionar un problema és necessari conèixer 
quines són les solucions que ja existeixen.

Material: 

- 1 fitxa “Buscar amb criteri” per equip (S5A.pdf)

- 3 fitxes d’exemples (S5B.pdf)

- Accés a internet per part de tots els equips

Disposes d’un petit material teòric i les fitxes d’exemples per a aquesta sessió. Les 
pots utilitzar per a la teva presentació o bé imprimir-les i proporcionar-les als alumnes 
perquè de forma individual o per equips intentin aportar noves solucions als problemes 
plantejats. Pots utilitzar de la mateixa manera la fitxa teòrica, ja que inclou consells sobre 
com fer recerques amb criteri per internet. 

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Problema 

Deixar de fumar
- Substitució de la nicotina 
- Cigarret electrònic
- Teràpia de grup

- Electrodomèstics de baix consum
- Nous hàbits
- Fer la nostra llar més intel·ligent 

- Cursos on-line
- Au-pair
- Intercanvi de conversa 

Aprendre idiomes 

Estalviar energia a casa

Tipus de solució
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Guia didàctica del professor 

BUSCAR AMB CRITERI 

Pensar per endavant aquelles paraules clau o combinació de paraules clau que descriuen millor 
el problema o les possibles solucions. 

Utilitzar les capacitats de recerca avançada que ofereixen els principals cercadors (recerca literal, 
agregada, amb excepcions, etc.). 

Utilitzar també paraules clau en altres idiomes, especialment en anglès, per ampliar els 
possibles resultats de la recerca. 

Utilitzar l’opció de recerca d’imatges o vídeos pot suposar una forma ràpida de trobar també 
informació rellevant sobre el problema. 

A l’hora de comunicar els resultats de la recerca als altres és important fer-ho de forma sintètica 
i responent les preguntes QUÈ i COM. 

ALGUNS CONSELLS PER FER UNA 
RECERCA AMB CRITERI A INTERNET

La resolució d’un problema determinat requereix una feina d’exploració que 
pot incloure l’observació sobre el terreny o l’entrevista a experts i usuaris. 

Però avui dia internet ens permet també accedir de forma ràpida a una gran 
quantitat d’informació. Buscar i trobar la informació adequada a internet 
ens pot ajudar a conèixer millor el context d’aquest problema i inspirar-
nos amb idees i conceptes que potser podem utilitzar per resoldre’l. Per 
exemple, coneixent com la solució a aquest problema ja ha estat abordada 
de maneres diferents. 

A continuació, s’ofereixen com a exemple tres fitxes que presenten tres 
problemes diferents i maneres diferents de solucionar-los que es poden 
descobrir fent una recerca d’informació a internet. 

Aquests exemples o d’altres es poden utilitzar per fer un exercici ràpid sobre 
com obtenir a internet informació que pugui ser útil en la resolució d’un 
problema.

Mòdul 3 

SESSIÓ 5 
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Guia didàctica del professor / Exemples de com podem buscar amb criteri 

PROBLEMA: DEIXAR DE FUMAR

QUÈ: Substitució de la nicotina (amb pastilles o pegats) 

COM: La nicotina que contenen els cigarrets és la substància que crea l’addicció al 
tabac. La substitució dels cigarrets per pastilles o pegats de nicotina ajuda 
a reduir la temptació de fumar. Aquesta forma de prendre la nicotina és 
menys perjudicial, perquè evita exposar-se a la resta de les més de dues mil 
substàncies que augmenten el risc de càncer i que també estan presents en  
el tabac. 

QUÈ: Teràpia de grup 

COM: L’hàbit de fumar s’adquireix principalment per imitació de les persones 
que ens envolten. El mateix poder de la influència social es pot utilitzar 
per deixar de fumar. Els experts recomanen reforçar la voluntat de deixar 
de fumar comunicant-ho a amics i familiars. Les teràpies de grup inclouen 
reunions amb altres persones que també estan deixant de fumar amb 
l’objectiu de compartir experiències i compromís. 

QUÈ: Cigarret electrònic

COM: Es tracta d’una alternativa per substituir la dependència de l’acte de fumar 
per un altre acte similar però no tan nociu. El vaporitzador electrònic té 
una forma semblant al cigarret normal, però funciona vaporitzant una 
substància continguda en uns cartutxos recarregables de diferents sabors i 
olors, provocant l’expulsió de vapor que imita el fum. 

Solucions:

Mòdul 3 

SESSIÓ 5 
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Guia didàctica del professor / Exemples de com podem buscar amb criteri 

PROBLEMA: ESTALVIAR ENERGIA A CASA 

QUÈ: Electrodomèstics de baix consum 

COM: A l’hora de comprar un nou electrodomèstic, com una nevera, una 
rentadora o un rentavaixella, és possible escollir entre aquells aparells 
que necessiten més quantitat d’electricitat per funcionar o d’altres que 
ho poden fer amb menys consum energètic. Els electrodomèstics de baix 
consum són més cars, però l’estalvi en les futures factures de la llum ho 
compensa a la llarga. La mateixa idea es pot aplicar a les bombetes de baix 
consum o LED.

QUÈ: Fer la nostra llar més intel·ligent 

COM: La forma de construir les cases pot marcar la diferència en el consum 
d’energia de les nostres llars. Encara que potser no puguem fer res 
respecte a com s’han fet les parets de casa nostra, sí que podem, per 
exemple, pintar-les de colors clars per aprofitar millor la llum natural. En 
aquest apartat podem incloure solucions com detectors de presència, que 
desactiven la llum de les habitacions de forma automàtica quan no hi ha 
ningú, o comptadors de llum d’última generació, que ens indiquen el que 
gasta cada electrodomèstic dia a dia i fins i tot hora a hora.

QUÈ: Nous hàbits

COM: És possible aconseguir grans estalvis d’electricitat a la llar simplement 
canviant moltes de les coses que fem per costum sense pensar-les gaire: 
posar la rentadora o el rentavaixella només quan estiguin plens, utilitzar 
en aquests electrodomèstics els programes que no fan servir aigua molt 
calenta quan la vaixella o la roba no estiguin massa brutes, apagar del tot 
aparells com el televisor o l’ordinador quan no els estiguem utilitzant, no 
deixar el llum encès a les habitacions on no hi ha ningú, anar una mica més 
abrigats per casa per poder abaixar la temperatura de la calefacció, etc. 

Solucions:

Mòdul 3 

SESSIÓ 5 
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Guia didàctica del professor / Exemples de com podem buscar amb criteri 

PROBLEMA: APRENDRE IDIOMES

QUÈ: Cursos on-line

COM: Aprendre un idioma fent un curs on-line pot oferir alguns avantatges 
respecte a fer-ho de forma tradicional a l’escola o en una acadèmia. Un 
curs on-line permet aprendre un idioma al ritme de cada alumne segons 
el nivell que vagi aconseguint i el temps de què disposi. Molts cursos 
on-line ofereixen la possibilitat de fer consultes a través d’internet amb 
un professor que atén els dubtes de forma personalitzada. 

QUÈ: Intercanvis de conversa 

COM: Per als qui encara no s’atreveixen a viatjar a l’estranger o no poden fer-ho 
hi ha la possibilitat de formar part d’algun grup d’intercanvi de conversa. 
Aquests grups estan constituïts per estrangers que viuen a la teva ciutat i 
que estan interessats a poder practicar la teva llengua a canvi que tu puguis 
practicar la seva amb ells. Aquests intercanvis es poden fer també a través 
d’internet amb persones arreu del món mitjançant l’ús de serveis de xat, 
Skype o a les xarxes socials. 

QUÈ: Au-pair

COM: La millor manera d’aprendre un idioma és fer una immersió total convivint 
amb persones que el parlen com a llengua nativa. Fer d’au-pair és una 
manera d’aconseguir aquest objectiu sense haver de gastar molts diners. Es 
coneix amb el nom d’au-pair un acord que permet viure a l’estranger amb 
una família local a canvi d’ajudar en les tasques de casa o cuidant els nens 
durant un nombre d’hores al dia. 

Solucions:

Mòdul 3 

SESSIÓ 5 
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Guia didàctica del professor 

EXPLORAR SOLUCIONS

Què és Operativa 

20 min

Objectius 

Activitat d’equip per sintetitzar el coneixement i les capacitats 
disponibles i detectar necessitats de coneixement i, per tant, 
d’exploració. 

Comprendre que la primera fase de la resolució de qualsevol problema és saber 
el que sabem i el que ignorem sobre aquest problema.

Prendre consciència de les pròpies capacitats com a element clau per resoldre un 
problema o emprendre. 

Material: 

- 1 fitxa “Què sabem” per equip (S5C.pdf)

- La fitxa de cada alumne de l’activitat “Les teves capacitats per emprendre”, 
provinent de la sessió 1

- Accés a l’ordinador per part de tots els equips

L’objectiu és que els alumnes completin les quatre seccions del mapa de 
coneixement (fitxa “Què sabem”) i planifiquin el treball de camp en funció de 
les mancances d’informació identificades. La secció “Qui ho ha resolt” s’ha de 
poder nodrir parcialment de la informació trobada a internet. Les seccions “Què 
sabem” i “Què no sabem” plantejaran als alumnes preguntes a les quals han 
de trobar resposta durant el treball de camp d’aquest mòdul. La secció “Quines 
capacitats tenim com a equip” es nodreix del coneixement individual de cada 
integrant de l’equip recuperant la fitxa de l’activitat realitzada a la primera sessió 
(“Les teves capacitats per emprendre”).  

L’equip ha de conservar aquesta fitxa, ja que la tornaran a fer servir a l’inici de la 
sessió següent. 

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Mòdul 3 

SESSIÓ 5 
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Guia didàctica del professor / Activitat 

QUÈ SABEM

Què sabem sobre el problema?

Què és el que no sabem? 

Qui ho ha resolt o ha resolt alguna cosa similar?

Quines capacitats tenim com a equip? 

- Li passa a gairebé tota la gent gran 

- No importa el model de telèfon 

- Si els ho expliques se n’obliden

- Si ja hi ha alguna solució 

- Per què no hi ha cap marca que hagi 
decidit solucionar-ho

- Què pensen en realitat els avis 

- Hi ha mòbils per a gent gran, però tampoc 
no serveixen de gaire cosa 

- Ningú no ho ha resolt, amb els televisors fa 
molts anys que passa i no hi ha manera

Mòdul 3 

SESSIÓ 5 

- Treballs manuals amb paper

- Videojocs 

- Jugar a 
 bàsquet

- Ballar 
Imprimeix en DIN-A4 o, si és possible, en DIN-A3, 
tantes còpies de la plantilla que trobaràs a conti-
nuació (S5C.pdf) com equips tinguis a classe.

És important que cada equip guardi aquesta fitxa 
per a la sessió següent.

EXEMPLE DE L’ACTIVITAT  
PER AL PROFESSOR
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Material de l’alumne / Activitat 

QUÈ SABEM 

Què sabem sobre el problema?

Què és el que no sabem?

Qui ho ha resolt o ha resolt alguna cosa similar?

Quines capacitats tenim com a equip? 

Mòdul 3 

SESSIÓ 5 

JÓVENES EMPRENDEDORESMÒDUL 3     OPORTUNITATS: COM HE DE BUSCAR? 11



JÓVENES EMPRENDEDORES MÒDUL 3     OPORTUNITATS: COM HE DE BUSCAR? 12

Guia didàctica del professor

EXPLORAR SOLUCIONS 

Què és Operativa

15 min

Objectius 

Planificació del treball de camp orientat a obtenir la informació 
necessària per poder resoldre amb èxit el problema plantejat. 

Organitzar una recerca d’informació en equip. 

Ser capaç de sintetitzar la informació de manera que resulti un element 
útil per al projecte. 

Material: 

- 1 fitxa “Què hem trobat” per alumne (S5D.pdf) 

Cada equip ha d’organitzar la recerca d’informació tant en funció del problema a 
què han de donar resposta com de la informació de què ja disposen. És important 
posar de manifest que la recerca d’informació no tan sols s’ha de fer per internet, 
sinó també preguntant a persones implicades en el problema o que hi estiguin 
relacionades. L’objectiu és obtenir exemples molt sintètics (QUÈ i COM de la fitxa 
següent) que serveixin per entendre millor el problema i, per tant, dissenyar noves 
solucions. 

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Mòdul 3 

SESSIÓ 5 
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Guia didàctica del professor / Activitat 

QUÈ HEM TROBAT 

Identifiqueu com a mínim cinc casos relacionats amb una possible solució al repte que teniu plantejat.

QUÈ: Telèfons mòbils dissenyats per a gent gran 

COM: Telèfons mòbils amb menys botons i molt més grans. 
      Menys funcions: www.textually.org/textually/archives/2004/08/004935.htm 

QUÈ: Curs d’ús de mòbils per a gent gran 

COM: Cursos en una aula on els joves ajudin la gent gran a fer servir el seu telèfon mòbil: 
www.youtube.com/watch?v=P8sJetsXC5O 

QUÈ: 

COM: 

QUÈ: 

COM: 

QUÈ: 

COM: 

2

1

3

4

5

Mòdul 3 

SESSIÓ 5 

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació  
(S5D.pdf) com alumnes tinguis a classe.

EXEMPLE DE L’ACTIVITAT  
PER AL PROFESSOR
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Material de l’alumne / Activitat 

QUÈ HEM TROBAT 

Identifiqueu com a mínim cinc casos relacionats amb una possible solució al repte que teniu plantejat. 

QUÈ: 

COM: 

QUÈ: 

COM: 

QUÈ: 

COM: 

QUÈ: 

COM: 

QUÈ: 

COM: 

2

1

3

4

5

Mòdul 3 

SESSIÓ 5 



Mòdul 3

SESSIÓ 6 
TOTS PODEM 

SER CREATIUS
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Mòdul 3

Sessió 6
Guia didàctica del professor 

TOTS PODEM SER CREATIUS 

1 · Objectius 4 · Exemples

5 · Dinàmiques

6 · Resultats

15 min

2 · Materials 

Entendre que el procés creatiu s’orienta en funció d’una anàlisi prèvia del 
problema. 

Assumir que la creativitat és una tècnica i que es pot utilitzar de forma 
estructurada. 

Conèixer i aplicar tècniques de creativitat. 

Interioritzar que les idees cal valorar-les en funció de criteris objectius. 

Recordar els exemples utilitzats a la sessió anterior. Els equips duran a terme 
una posada en comú del treball de camp realitzat i la incorporaran a la fitxa 
“Què sabem”. El seu objectiu és identificar oportunitats, opcions i conceptes 
que val la pena desenvolupar aplicant el pensament creatiu com a eina. 

Utilització d’eines creatives per generar idees. Per fer-ho és important que, 
en primer lloc, els alumnes identifiquin amb claredat a quina pregunta o 
necessitat volen donar resposta. A continuació, seleccionaran l’eina creativa 
en funció del tipus de repte: 

• Generar ràpidament moltes respostes a una pregunta amb la participació de 
   tots: brainwriting.

• Generar conceptes i propostes com a resposta a un repte molt ampli: brainstorming.

• Repensar un producte o servei que ja existeix: scamper.

Utilitzant la plantilla de la fitxa “Valoració d’idees”, cada equip haurà de 
valorar aquelles idees que es considerin més interessants. No oblideu que hi ha 
la possibilitat de combinar dues o més idees. 

Finalment, cada grup haurà de seleccionar la idea/oportunitat d’emprenedoria 
que desenvoluparà en el seu projecte. Com al final de cada mòdul, els equips 
han d’emplenar una fitxa de resultat de mòdul com a síntesi. 

- 3 fitxes d’exemples (S5B.pdf)

- 1 fitxa “Brainwriting” per equip (S6A.pdf) 

- 1 fitxa “Brainstorming” per equip (S6B.pdf)

- 1 fitxa “Scamper” per equip (S6C.pdf)

- 1 fitxa “Valoració d’idees” per equip (S6D.pdf)

- 1 fitxa “Guia: l’oportunitat” per equip (S6E.pdf) 

- 1 fitxa “Resultat del mòdul: l’oportunitat” per equip (S6F.pdf)

En funció dels diferents problemes i solucions plantejats es podrà fer una 
selecció prèvia dels materials que s’utilitzaran. No cal fer servir totes les 
dinàmiques de creativitat disponibles.

3 · Estructura temporal de la sessió 

Resultats

Exemples

Dinàmiques
20 min

20 min
15 min

20 min

20 min
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Guia didàctica del professor

TOTS PODEM SER CREATIUS 

Què és Operativa

15 min

Objectiu

Utilització de tota la informació recopilada a la sessió anterior i durant el treball 
de camp per obtenir una visió tan àmplia i heterogènia com sigui possible 
sobre el problema. Aquesta informació haurà d’orientar la posada en marxa i el 
desenvolupament del procés creatiu.

Disposar d’una base de coneixement que permeti desenvolupar amb èxit el 
procés creatiu. 

Material:

- 3 fitxes d’exemples (S5B.pdf)

- 1 fitxa “Què sabem” per equip, provinent de la sessió anterior  

- 1 fitxa “Què hem trobat” per alumne, provinent del treball de camp 

Cada equip ha de dur a terme una posada en comú del treball realitzat mitjançant 
la fitxa “Què hem trobat”. Tota aquesta informació haurà de servir per alimentar 
el mapa de coneixement de cada equip. A mesura que s’incorpori més informació 
a aquest mapa poden anar sorgint comentaris, dubtes, propostes, reflexions, etc. 
(Per què no ho millorem? Com ho haurien fet si...? Per què no…?). Un membre 
de cada equip haurà de capturar totes aquestes reflexions i preguntes, ja que 
seran les inspiracions que donin origen a les diferents dinàmiques creatives que 
s’iniciaran a continuació. 

En cas que els equips es trobin bloquejats, és possible reutilitzar els exemples de la 
sessió anterior i usar-los com a metàfora per inspirar solucions als problemes. 

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Mòdul 3

Sessió 6
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Guia didàctica del professor 

TOTS PODEM SER CREATIUS 

Què és Operativa 

20 min

Objectius

Utilització d’eines de creativitat per generar idees que ajudin a concebre, 
millorar o complementar solucions als problemes seleccionats per cada equip. 

Entendre que la creativitat és un procés estructurat i que existeixen 
eines específiques en funció dels objectius. 

Eliminar la creença que la creativitat és una habilitat que només tenen 
algunes persones. 

Conèixer i aplicar tècniques de creativitat. 

Material:

- 1 fitxa “Brainwriting” per equip (S6A.pdf) 

- 1 fitxa “Brainstorming” per equip (S6B.pdf)

- 1 fitxa “Scamper” per equip (S6C.pdf)

- Paper per anotar 

Partint del material originat en sessions anteriors, cada equip utilitzarà eines 
creatives per generar idees. Se seleccionarà l’eina creativa en funció del tipus de 
necessitat:

Generar ràpidament moltes respostes a una pregunta amb la participació de 
tots: brainwriting. 

Generar conceptes i propostes com a resposta a un repte molt ampli: 
brainstorming.

Repensar un producte o servei que ja existeix: scamper. 

Cadascuna d’aquestes dinàmiques té associat un full d’instruccions diferent. És 
possible que un equip decideixi utilitzar més d’una tècnica. És important recordar que 
algú dins de l’equip s’ha de responsabilitzar d’anotar totes les idees generades. 

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Mòdul 3

Sessió 6
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Material de l’alumne / Activitat 

BRAINwRITING

Aquesta tècnica us permetrà generar moltes respostes creatives a una mateixa pregunta en un espai de 
temps molt curt. El seu mecanisme és molt simple: 

1

2

3

4

5

6

7

Asseieu-vos al voltant de les taules formant un cercle de manera que pugueu escriure amb comoditat.

Cadascú haurà d’agafar un full de paper i un bolígraf. 

Plantegeu-vos el repte en forma de pregunta: com podríem…? 

Cada persona respondrà amb rapidesa a aquesta pregunta a la part superior del full de paper. 

Tan bon punt hàgiu respost, passeu el full de paper a la persona que està asseguda a la vostra esquerra. 

Heu de tornar a respondre a la pregunta inicial però sense repetir cap de les respostes que hàgiu donat ni cap 
de les que ja apareixen al full.  

Repetiu aquesta operació del canvi de full unes deu vegades. Cada vegada us ha de resultar més difícil trobar 
respostes diferents i, per tant, hauran de ser més creatives. 

Finalitzat el procés, cada full de paper haurà de contenir deu respostes diferents, que, al mateix temps, seran diferents a 
les de qualsevol altre full.

Mòdul 3

Sessió 6
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A l’hora de participar en una sessió de “pluja d’idees” o brainstorming haureu de tenir present el següent:

Quantitat: com més idees, millor. En aquesta fase inicial de creativitat la quantitat d’idees és més 
important que la seva qualitat. 

Ser positius: assegurar-se que ningú no critica. Està prohibit dir “no” o “mai”. Encara no és
el moment de buscar les possibles barreres o dificultats a les idees proposades. 

Ser actius: tothom hi ha de participar. 

Sense límits: qualsevol tipus d’idea és vàlida encara que us sembli extrema, radical, estranya o 
impossible. No hi ha idees massa boges. 

Rapidesa: no dediqueu massa temps a una mateixa línia de pensament. Enfoqueu el problema 
des de diferents perspectives o punts de vista. 

Barregeu i combineu: utilitzeu idees que ja hagin sortit com a punt de partida per generar-ne 
altres de noves o més creatives. 

 
Material de l’alumne / Activitat

BRAINSTORMING

Tot l’equip haurà d’aportar idees en forma de possibles respostes al repte o problema que teniu plantejat. 
És molt important que una persona de cada equip escrigui totes les idees que vagin sortint.

Mòdul 3

Sessió 6



JÓVENES EMPRENDEDORESMÒDUL 3     OPORTUNITATS: COM HE DE BUSCAR? 21

Guia didàctica del professor / Activitat

SCAMPER

Mòdul 3

Sessió 6

L’scamper és un mètode de creativitat que es basa a fer una sèrie de 
preguntes que pretenen abordar totes les formes possibles en què 
pots alterar un producte: 

S - Substituir: components, materials...
C - Combinar, barrejar. 
A - Adaptar: alterar, canviar la funció, l’ús d’un altre element. 
M - Modificar: augmentar o disminuir de mida, canviar de forma (per exemple, el color). 
P - Donar-li un altre ús.
E - Eliminar: eliminar elements, simplificar, reduir-ne la funcionalitat bàsica.

R - Reversió: invertir-ne l’objectiu, funcionar al revés. 

El seu funcionament és molt simple. Trieu un portaveu encarregat de llegir cadascuna de les preguntes i anotar totes les respostes. 

És important que intenteu trobar diverses respostes a cadascuna de les preguntes. 

Substituir 

Podem canviar-ne alguna part? 
Teclat de tota la vida i veure la pantalla pel televisor. 

Què és el que realment ens molesta? Què li sobra? 
Massa funcions. Crear un mòbil que només serveixi per trucar per telèfon. 

Combinar 

Podem fer alguna altra cosa al mateix temps? 
Llegir les instruccions. S’ho apunten però després no entenen el que
han apuntat ni porten les ulleres de llegir per entendre-ho. 

Què li podem afegir perquè funcioni millor? 
Connectar-lo a un telèfon de tota la vida com el que normalment ja té a casa seva. 

Adaptar 

Existeix alguna cosa diferent que compleixi el mateix objectiu? 
Una agenda de paper. Enganxar l’agenda de paper al telèfon. 

El podem utilitzar per a altres usos?
Per fer exercicis de memòria. Com a petjapapers. Com a comandament a distància. 

Modificar 

Què passa si és cent vegades més gran, més pesant, més lent? 
Més lent seria ideal. Hauries de poder sentir el que et diu. Es podria il·luminar el 
botó que cal prémer en cada ocasió. Tecles amb el nom de les persones. 

Què passa si és cent vegades més petit, més lleuger, més ràpid? 

Donar-ne un altre ús 

Podem utilitzar-ne les parts de forma separada? Per a què podrien servir?
Veure el telèfon al televisor. Marcar utilitzant un telèfon normal de tota la vida. 

Revertir 

Com podríem aconseguir un resultat que fos el contrari de l’actual? Per a què 
serviria? 
Serviria per a qualsevol cosa menys per trucar. Potser seria interessant que 
juguessin primer amb el telèfon com si fos una ràdio. Una vegada dominessin 
els botons, podrien començar a trucar, que és més complicat. Limitar les 
funcions a SMS? No és un telèfon, és un emissor/receptor de text. 

Objectiu: Repensar un telèfon mòbil que pugui ser més fàcil d’usar per a la gent gran.

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació  
(S6C.pdf) com equips tinguis a classe.

EXEMPLE DE L’ACTIVITAT 
PER AL PROFESSOR
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Material de l’alumne / Activitat

SCAMPER

L’scamper és un mètode de creativitat que es basa a fer una sèrie de preguntes que pretenen abordar totes 
les formes possibles en què pots alterar un producte: 

S - Substituir: components, materials...
C - Combinar, barrejar. 
A - Adaptar: alterar, canviar la funció, l’ús d’un altre element. 
M - Modificar: augmentar o disminuir de mida, canviar de forma (per exemple, el color). 
P - Donar-li un altre ús. 
E - Eliminar: eliminar elements, simplificar, reduir-ne la funcionalitat bàsica. 

R - Reversió: invertir-ne l’objectiu, funcionar al revés. 

El seu funcionament és molt simple. Trieu un portaveu encarregat de llegir cadascuna de les preguntes i anotar totes les respostes. 

És important que intenteu trobar diverses respostes a cadascuna de les preguntes. 

Substituir 

Podem canviar-ne alguna part? 
Què és el que realment ens molesta? Què li sobra?

Combinar

Podem fer alguna altra cosa al mateix temps? 
Què li podem afegir perquè funcioni millor? 

Adaptar 

Existeix alguna cosa diferent que compleixi el mateix objectiu? 
El podem utilitzar per a altres usos? 

Modificar 

Què passa si és cent vegades més gran, més pesant, més lent? 
Què passa si és cent vegades més petit, més lleuger, més ràpid? 

Donar-ne un altre ús 

Podem utilitzar-ne les parts de forma separada? Per a què podrien servir? 

Revertir 

Com podríem aconseguir un resultat que fos el contrari de l’actual? Per a 
què serviria? 

Objectiu: 

Mòdul 3

Sessió 6
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Guia didàctica del professor 

TOTS PODEM SER CREATIUS

Què és 

Operativa 

20 min

Objectiu 

Procés per valorar les idees de forma sistemàtica.

Aprendre a seleccionar les idees de manera objectiva en funció, no del 
seu valor creatiu, sinó per la seva validesa com a solució al problema. 

Es proporcionarà a cada equip una fitxa que conté una taula amb els 
diferents paràmetres per valorar (“Valoració d’idees”). Els membres de 
cada equip hauran de valorar un màxim de deu idees de forma objectiva 
i seleccionar finalment la que obtingui més puntuació. És possible que en 
conèixer els paràmetres de valoració decideixin canviar la selecció inicial de 
deu idees. Serà possible seleccionar més d’una idea finalista sempre que es 
puguin materialitzar en una mateixa solució. 

Una vegada seleccionada la idea finalista, els responsables de comunicació 
hauran d’elaborar la fitxa de resultats de mòdul (“Resultat del mòdul: 
l’oportunitat”). Per fer-ho, podran fer servir una fitxa guia com a suport 
(“Guia: l’oportunitat”). 

Material:

- 1 fitxa “Valoració d’idees” per equip (S6D.pdf)

- 1 fitxa “Guia: l’oportunitat” per equip (S6E.pdf) 

- 1 fitxa “Resultat del mòdul: l’oportunitat” per equip (S6F.pdf)

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Mòdul 3

Sessió 6
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Guia didàctica del professor / Activitat

VALORACIÓ D’IDEES

Valoreu de l’1 al 5 les idees utilitzant cadascuna d’aquestes tres categories (1 = gens / 5 = molt): 

Mòdul 3

Sessió 6

Precisió: soluciona el problema inicial (5) o s’orienta a altres problemes (1). 

Eficiència: serà un canvi radical per a l’usuari (5) o serà simplement una millora (1).

Viabilitat: podem convertir la idea en alguna cosa real fàcilment (5) o queda fora de les nostres possibilitats (1).

Objectiu:  proporcionar una eina perquè la gent gran pugui utilitzar fàcilment el mòbil i els comandaments a distància. 

Les idees seleccionades són:

1. Agenda i instruccions enganxades al telèfon 

2. Telèfon amb dues tecles 

Recordeu que podeu generar noves idees combinant-ne dues o més. 

IDEA 

Telèfon amb tecles 
de joguina 3

4

2
5

5

3
4

2
3

2

1
5

4
1

1

7
14

8
9

8

4

1
3
2

3

Agenda i instruccions 
enganxades al telèfon

Classes particulars 
per telèfon 

Telèfon amb 
dues tecles 

Telèfon activat 
des de la Wii 

PRECISIÓ EFICIÈNCIA VIABILITAT TOTAL RÀNQUING 

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació  
(S6D.pdf) com alumnes tinguis a classe.

EXEMPLE DE L’ACTIVITAT 
PER AL PROFESSOR



JÓVENES EMPRENDEDORESMÒDUL 3     OPORTUNITATS: COM HE DE BUSCAR? 25

Material de l’alumne / Activitat

VALORACIÓ D’IDEES 

Valoreu de l’1 al 5 les idees utilitzant cadascuna d’aquestes tres categories (1 = gens / 5 = molt):

Precisió: soluciona el problema inicial (5) o s’orienta a altres problemes (1). 

Eficiència: serà un canvi radical per a l’usuari (5) o serà simplement una millora (1).

Viabilitat: podem convertir la idea en alguna cosa real fàcilment (5) o queda fora de les nostres possibilitats (1). 

Objectiu:

Les idees seleccionades són: 

1. 

2. 

Recordeu que podeu generar noves idees combinant-ne dues o més. 

IDEA PRECISIÓ EFICIÈNCIA VIABILITAT TOTAL RÀNQUING 

Mòdul 3

Sessió 6
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Guia didàctica del professor / Activitat

GUIA: L’OPORTUNITAT 

Seguint l’esquema de preguntes que us facilitem a continuació, descriviu de forma sintètica quina és l’oportunitat 
que heu creat i el que us ha portat a seleccionar-la.  

Mòdul 3

Sessió 6

- Quina solució proposeu? En què consisteix?

- Com soluciona el problema que teníeu plantejat? 

- Com es diferencia de solucions que actualment ja existeixen? Per què creieu que la vostra solució és millor o bé serà la primera que funcionarà? 

- Podreu fer un prototip? Està al vostre abast aconseguir-ho? 

- Hi ha algun motiu especial pel qual hàgiu seleccionat aquesta solució? 

L’OPORTUNITAT 

La solució consisteix en una sèrie de cartolines que 

s’enganxarien al telèfon i que ajudarien a saber quines 

tecles cal marcar i en quin ordre. També servirien per 

anotar números de telèfon. D’aquesta manera la gent 

gran tindria les instruccions i tota la informació al 

costat del telèfon. És un producte molt fàcil de construir 

per a un problema que, ara com ara, ningú no ha pogut 

solucionar. A més, és una idea fàcil de construir, provar i 

millorar. 

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació  
(S6E.pdf) com equips tinguis a classe.

EXEMPLE DE L’ACTIVITAT 
PER AL PROFESSOR
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Material de l’alumne / Activitat 

GUIA: L’OPORTUNITAT 

Seguint l’esquema de preguntes que us facilitem a continuació, descriviu de forma sintètica quina és l’oportunitat 
que heu creat i el que us ha portat a seleccionar-la. 

- Quina solució proposeu? En què consisteix?

- Com soluciona el problema que teníeu plantejat?

- Com es diferencia de solucions que actualment ja existeixen? Per què creieu que la vostra solució és millor o bé serà la primera que funcionarà? 

- Podreu fer un prototip? Està al vostre abast aconseguir-ho? 

- Hi ha algun motiu especial pel qual hàgiu seleccionat aquesta solució? 

L’OPORTUNITAT

Mòdul 3

Sessió 6
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Guia didàctica del professor / RESULTATS

L’OPORTUNITAT 

L’OPORTUNITAT 

La solució consisteix en una sèrie de cartolines que s’enganxarien al telèfon i que 

ajudarien a saber quines tecles cal marcar i en quin ordre. També servirien per anotar 

números de telèfon. D’aquesta manera la gent gran tindria les instruccions i tota 

la informació al costat del telèfon. És un producte molt fàcil de construir per a un 

problema que, ara com ara, ningú no ha pogut solucionar. A més, és una idea fàcil de 

construir, provar i millorar. 

FINAL DEL MÒDUL 3

Mòdul 3

Sessió 6

Imprimeix en DIN-A4 tantes còpies de   
la plantilla que trobaràs a continuació  
(S6F.pdf) com equips tinguis a classe.

EXEMPLE DE L’ACTIVITAT 
PER AL PROFESSOR
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Material de l’alumne / RESULTATS

L’OPORTUNITAT

L’OPORTUNITAT
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