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1 · Objectius 4 · Exemples

5 · Dinàmiques

6 · Resultats

30 min

10 min

15 min

2 · Materials

3 · Estructura temporal de la sessió

Conèixer i saber utilitzar el concepte de prototip com a eina de 
validació i aprenentatge.

Identificar les necessitats de coneixement expert derivades del 
prototip.

Dissenyar una estratègia de captació de coneixement expert.

Utilitzar la fitxa “Què és un prototip” per introduir el concepte de prototip, els diferents 
tipus, com s’utilitzen i quina és la seva importància en el disseny, el desenvolupament i la 
millora dels productes i serveis.

Fer una primera versió del prototip utilitzant la informació provinent del mòdul anterior i les 
preguntes guia incloses a la fitxa de prototip. El prototip pot adoptar múltiples formats en 
funció del tipus de producte o servei, de les capacitats de l’equip i dels recursos disponibles. 
En aquesta primera versió es pretén que els alumnes perdin la por al paper en blanc i que 
comencin a convertir la seva visió en alguna cosa més tangible.

La primera versió del prototip haurà generat dubtes de tipus tècnic relacionats amb 
aspectes tant de construcció com d’utilització del producte o servei. Al mateix temps és 
necessari començar a donar forma al prototip. Per tant, es recomana dividir l’equip en 
dos grups de treball, un d’ells orientat a obtenir més informació i l’altre, pròpiament, a 
construir el prototip.

- 1 fitxa “Què és un prototip” per equip (S9A.pdf)

- Diverses fitxes “Preprototip” per equip (S9B.pdf)

30 min

15 min
10 min

Resultats

Exemples

Dinàmiques

Mòdul 5

Sessió 9
Guia didàctica del professor

PROtOtiPaR PER aPRENDRE
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Guia didàctica del professor

PROtOtiPaR PER aPRENDRE

Mòdul 5

Sessió 9

Què és Operativa

15 min

Objectius

Breu introducció al concepte de prototip i als diferents formats en què es 
pot materialitzar.

Entendre la importància del prototip com a element de validació de conceptes i 
d’aprenentatge.

Conèixer els diferents formats que un prototip pot arribar a tenir.

Material:

- 1 fitxa “Què és un prototip” per equip (S9A.pdf)

És important que els alumnes entenguin que el format del prototip s’ha 
d’adaptar a les necessitats de comunicació i de validació de cada projecte. El 
prototip és una eina, no un objectiu en si mateix.

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS
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Guia didàctica del professor

Què ÉS uN PROtOtiP

Fer un prototip consisteix bàsicament a convertir la nostra idea o proposta 
d’emprenedoria en alguna cosa més concreta i material amb l’objectiu, entre 
d’altres, de poder entendre de forma més detallada quines en seran les 
característiques principals, què funciona i què no funciona des del punt de vista 
del futur client o usuari, quin podria ser el seu mercat potencial o quins recursos 
es necessitaran per convertir la idea en una oferta real al mercat.

Es tracta, tant com sigui possible, de “donar forma al que podria ser” amb la 
missió principal que el que fins ara ha estat només una idea immaterial pugui ser 
validada per altres a través de converses o proves fetes amb els usuaris potencials, 
amb experts que ens puguin oferir la seva opinió o amb persones que es podrien 
implicar en la posada en marxa de la proposta (distribuïdors o inversors, per 
exemple).

Un prototip pot tenir moltes formes. Per exemple:

Una maqueta (mock-up). Usades normalment per reproduir a mida real o a 
escala un disseny o dispositiu. S’utilitzen principalment com a prototip quan la 
nova proposta consisteix en un aparell o dispositiu amb què els usuaris hauran 
d’interactuar o manipular. Una maqueta pot ser molt simple i fer-se amb 
materials tan senzills com cartró o plastilina.

Dibuixos i imatges. Com diu la dita, una imatge val més que mil paraules. 
La utilització d’imatges ens permetrà concretar elements de la nostra proposta 
per fer-los comprendre molt millor als altres. Es poden utilitzar per mostrar un 
producte o dispositiu en un determinat context o per “materialitzar” la seva 
forma quan per diversos motius (mida, cost) no sigui possible fer una maqueta. 
És el tipus de prototip ideal per, per exemple, mostrar quin seria l’aspecte d’una 
nova botiga o establiment.

Un vídeo. Un vídeo breu pot ser el tipus de prototip perfecte per explicar la 
nostra proposta quan necessitem mostrar un procés en diverses fases, quan 
entendre el funcionament d’alguna cosa necessita imatges en moviment o 
quan es requereix l’explicació de conceptes teòrics que es comprenen molt 
millor de forma visual. 

Representació “teatral”. Una simulació de tipus teatral pot ser també una 
manera d’aconseguir un prototip de propostes en què intervé com a element 
principal la interacció entre persones. Una representació pot ser el prototip 
ideal per mostrar i provar com funcionarien determinats tipus de serveis 
que comporten un procés com, per exemple, un nou sistema de recepció de 
clients en un hotel o d’atenció al públic en una oficina bancària.

Storyboard. Un vídeo o una representació teatral es poden substituir de 
forma més senzilla per un storyboard. Es tracta, en aquest cas, de representar 
un procés d’ús o d’interacció entre persones en un format de còmic i 
mitjançant vinyetes.

En plantejar el prototip podeu fer servir un d’aquests formats o diversos formats 
combinats, així com qualsevol altra forma de representació que se us pugui ocórrer. 

El nivell de complexitat i sofisticació dels prototips dependrà en cada cas de 
les necessitats de cada proposta i del temps de dedicació de què disposeu per 
materialitzar-los. El més important és tenir en compte que es tracta d’obtenir 
una eina per donar a conèixer als altres (i a nosaltres mateixos amb més detall) 
el nostre producte o servei, és a dir, mostrar el valor de la nostra idea o proposta 
abans de convertir-la en un producte o servei real.

Mòdul 5

Sessió 9
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Guia didàctica del professor

PROtOtiPaR PER aPRENDRE

Què és

Operativa

30 min

Objectius

Activitat que pretén construir una primera versió del prototip i al mateix temps 
posar de manifest el desconeixement existent en relació amb molts aspectes 
tècnics relacionats amb la seva construcció.

Ser capaços com a equip de passar d’un concepte general a una visió concreta.

Entendre els diferents problemes relacionats amb la posada en pràctica d’un 
producte o servei.

Dissenyar i planificar un procés de captació de coneixement expert.

Material:

- Diverses fitxes “Preprototip” per equip (S9B.pdf)

- Fitxa “Elements crítics del model de negoci” per equip, provinent de la 

sessió anterior

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Es proporcionaran diverses plantilles de la fitxa “Preprototip” a cada equip. 
Aquesta fitxa conté un conjunt de preguntes que tenen com a objectiu ajudar 
els alumnes a dissenyar el seu prototip. Els equips també disposen, provinent de 
la sessió anterior, de la fitxa “Elements crítics del model de negoci”, informació 
que incidirà en el disseny del prototip. Els equips iniciaran el procés de definició 
del prototip amb tot aquest material. La secció denominada “Procés de 
producció” no serà considerada de moment, ja que forma part del treball de 
camp d’aquest mòdul. 

El format del prototip final estarà condicionat pel tipus de producte o servei 
previst a la proposta, les capacitats de l’equip (recorda als alumnes la primera 
dinàmica realitzada durant el procés) i els recursos disponibles. El format mínim 
es fonamentarà en la utilització de la fitxa proporcionada, però existeixen 
múltiples opcions (simulació en 3D, continguts multimèdia, construcció a 
escala, mock-up…). 

Aquesta fitxa servirà als alumnes per identificar en primera instància tot el que 
necessiten saber per poder descriure com ha de ser el prototip. Com a tal, és un 
material de treball (preprototip) i no la versió definitiva del prototip. Per aquest 
motiu, es proporcionaran a cada equip diverses plantilles amb l’objectiu que 
puguin experimentar amb diferents versions del preprototip.

Mòdul 5

Sessió 9
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Guia didàctica del professor / Activitat

PREPROtOtiP

Utilitzeu aquest esquema per dissenyar el prototip.

Mòdul 5

Sessió 9

Nom:

DescRiPció: 

esQUemA: 

eLemeNTs cLAU:

PRocÉs De PRoDUcció:

MOFA

Plantilles per facilitar a la gent gran l’ús dels telèfons mòbils

Fàcil d’usar, lleuger, resistent, simple

Indiqueu aquí el nom del producte o servei.

Descriviu aquí quins han de ser els valors fonamentals de 
la proposta (pes, preu, robustesa, disseny, qualitat…). 

Dibuixeu aquí la solució.

Producte:
• Penseu que cal especificar tant el seu aspecte com les seves 

funcionalitats. Si és necessari utilitzeu més d’un esquema. 
Useu diferents escales si amb això es reforça el missatge.

• Utilitzeu fletxes amb anotacions per descriure els diferents 
elements: per a què serveixen, com funcionen, de quin 
material estan fets, etc. Combineu paraules amb imatges per 
reforçar el vostre missatge.

servei:
• Si es tracta d’un servei, dibuixeu una sèrie de vinyetes com 

si fos un còmic per explicar un desenvolupament al llarg del 
temps. Utilitzeu entre tres i sis vinyetes.

• Useu elements gràfics o paraules per remarcar en tot 
moment què passa, per què passa i qui hi participa.

• Producte: costos de producció: què valdria fer un 
prototip? Seria molt car produir-lo en sèrie?

• Tècniques de producció: com es podria construir el 
prototip? És necessària alguna tècnica especial per 
fer-ho? Aspectes mediambientals: producció sostenible, 
reciclatge...

• Dificultats en la producció: valoreu de l’1 (molt fàcil) al 
5 (molt difícil) la complexitat de produir el prototip.

• elements legals: existeix algun element legal que 
hàgim de tenir en consideració?

Què és i què soluciona.

imprimeix en DiN-A4 o, si és possible, en 
DiN-A3, diverses còpies de la plantilla que 
trobaràs a continuació (s9B.pdf) per a 
cada un dels equips que tinguis a classe.

eXemPLe De L’AcTiviTAT 
PeR AL PRofessoR
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Nom:

DescRiPció: 

esQUemA: 

eLemeNTs cLAU:

PRocÉs De PRoDUcció:

Indiqueu aquí el nom del producte o servei.

Descriviu aquí quins han de ser els valors fonamentals de la 
proposta (pes, preu, robustesa, disseny, qualitat…).

Dibuixeu aquí la solució.

Producte:
• Penseu que cal especificar tant el seu aspecte com les seves 

funcionalitats. Si és necessari utilitzeu més d’un esquema. 
Useu diferents escales si amb això es reforça el missatge.

• Utilitzeu fletxes amb anotacions per descriure els diferents 
elements: per a què serveixen, com funcionen, de quin 
material estan fets, etc. Combineu paraules amb imatges per 
reforçar el vostre missatge.

servei:
• Si es tracta d’un servei, dibuixeu una sèrie de vinyetes com 

si fos un còmic per explicar un desenvolupament al llarg del 
temps. Utilitzeu entre tres i sis vinyetes.

• Useu elements gràfics o paraules per remarcar en tot 
moment què passa, per què passa i qui hi participa.

• Producte: costos de producció: què valdria fer un 
prototip? Seria molt car produir-lo en sèrie?

• Tècniques de producció: com es podria construir el 
prototip? És necessària alguna tècnica especial per 
fer-ho? Aspectes mediambientals: producció sostenible, 
reciclatge...

• Dificultats en la producció: valoreu de l’1 (molt fàcil) al 
5 (molt difícil) la complexitat de produir el prototip.

• elements legals: existeix algun element legal que 
hàgim de tenir en consideració?

Què és i què soluciona.

 
Material de l’alumne / Activitat

PREPROtOtiP

Utilitzeu aquest esquema per dissenyar el prototip.

Mòdul 5

Sessió 9
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Guia didàctica del professor

PROtOtiPaR PER aPRENDRE

Què és Operativa

10 min

Objectius

Identificar els punts tècnicament complexos o no resolts del prototip.

Planificar i dissenyar una estratègia de captació d’informació de tipus tècnic 
que permeti resoldre les incògnites en relació amb el prototip.

Organitzar l’equip de manera que sigui capaç de construir el prototip i al 
mateix temps aconseguir informació tècnica.

Ser capaç d’identificar els dubtes de tipus tècnic relacionats amb la 
construcció del prototip.

Organitzar com a equip la planificació de tasques complexes que 
exigeixen una execució en paral·lel del treball.

El prototip provocarà als alumnes un gran nombre de dubtes de tipus tècnic 
tant relacionats amb les funcionalitats com amb la seva materialització. Els 
equips hauran d’investigar, encara que sigui de manera preliminar, com es 
podria implementar el prototip de forma industrial. Per aquest motiu, la fitxa 
“Preprototip” disposa d’una secció denominada “Procés de producció”, que 
se centra en aquest aspecte. Aquestes preguntes, conjuntament amb tots els 
dubtes provinents del disseny de prototip, obliguen a dur a terme un treball de 
camp entre sessions. Durant aquest treball de camp, els alumnes podran parlar 
amb diferents experts que els puguin resoldre els dubtes (mecànics, fusters, 
ferrers, informàtics, electricistes, enginyers, advocats, arquitectes, biòlegs…).

És important que s’utilitzi la fitxa de prototip ja elaborada com a mecanisme 
en el qual s’articulin les preguntes realitzades a les entrevistes amb els 
experts. D’aquesta forma es facilita la comunicació, es millora el prototip i els 
alumnes s’adonaran de la potència d’aquesta eina.

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Mòdul 5

Sessió 9
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Guia didàctica del professor

MiLLORaR La PROPOSta gLObaL

Mòdul 5

Sessió 10

1 · Objectius 4 · Exemples

5 · Dinàmiques

6 · Resultats

40 min

10 min

5 min

2 · Materials

3 · Estructura temporal de la sessió

Utilitzar la informació tècnica per consolidar el prototip.

Saber sintetitzar els valors i elements clau del prototip per utilitzar-los 
com a mecanisme de comunicació.

En aquest cas se suggereix fer una breu posada en comú per part dels membres de cada 
equip amb la finalitat de comentar quins han estat els principals aprenentatges del treball 
de camp.

Consolidar tota la informació disponible en relació amb el prototip. És important que 
en aquesta consolidació s’emfatitzin totes aquelles solucions tècniques o de disseny que 
aportin valor (facilitat d’ús o producció, solució del problema…). Els alumnes no han 
d’oblidar que el prototip forma part d’una estratègia global de comunicació.

El següent mòdul se centra en la comunicació de la proposta al mercat en clau de valor. 
Per això és important que els alumnes dediquin cert espai de temps a recordar els motius 
que els han portat a materialitzar la solució en la forma del prototip. Tots els elements de 
valor rellevants hauran d’aparèixer durant la comunicació.

Es planteja únicament la utilització d’una fitxa “Prototip” tenint en 
compte la disparitat de materials i formats que es poden arribar a utilitzar 
en la realització del prototip. Es proporciona una fitxa “Resum de mòdul” 
per tractar-se d’un element d’estandardització dels continguts.

- 1 fitxa “Prototip” per equip (S10A.pdf) 

- 1 fitxa “Resultat del mòdul: el prototip” per equip (S10B.pdf)

40 min

5 
min

10 min

Resultats

Exemples

Dinàmiques
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Mòdul 5

Sessió 10
Guia didàctica del professor

MiLLORaR La PROPOSta gLObaL

Què és Operativa

5 min

Objectiu

Posada en comú dels principals aprenentatges del treball de camp.

Provocar un mínim intercanvi de coneixement entre els equips 
que eventualment pugui afavorir la millora o viabilitat d’algun dels 
prototips.

Se suggereix discutir en el conjunt de la classe si algun equip s’ha vist obligat a 
reconsiderar de forma total o parcial el seu prototip a causa d’algun aspecte tècnic. 
La reflexió derivada d’aquesta discussió podria ser útil per a qualsevol altre equip 
que pogués trobar-se en una situació similar.

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS
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Guia didàctica del professor

Què és Operativa

40 min

Objectius

Consolidació de tota la informació sobre el prototip recopilada durant el 
treball de camp.

Adaptar la materialització del prototip als condicionants tècnics.

Potenciar els aspectes diferencials del prototip per reforçar el seu valor com a 
eina de comunicació.

Material:

- 1 fitxa “Prototip” per equip (S10A.pdf) 

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Tal com s’ha esmentat a la sessió anterior, és possible que els equips s’hagin 
hagut de dividir per fer diferents tasques. En aquest cas seria necessari ara fer 
una posada en comú de tot el treball realitzat. Es tracta de verificar aspectes 
de la viabilitat del prototip pensat, en primer lloc, tant des d’una perspectiva 
econòmica (què pot costar?, què estan disposats a pagar els clients?) com des 
d’una perspectiva tècnica (realment podria funcionar?, quin seria el seu punt 
feble i com el solucionaríem?). D’altra banda, s’haurà de finalitzar la construcció 
del prototip. 

Per treballar els alumnes disposaran d’una fitxa de prototip amb un format 
idèntic al de la sessió anterior, encara que tenint present que el prototip pot tenir 
qualsevol altre format. 

MiLLORaR La PROPOSta gLObaL

Mòdul 5

Sessió 10
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Guia didàctica del professor / Activitat

PROtOtiP

MOFA

Plantilles per facilitar a la gent gran l’ús dels telèfons mòbils

Fàcil d’usar, lleuger, resistent, simple.

5 €. La producció en sèrie seria molt fàcil.

No hi ha aparentment cap problema.

Cap.

Impressió digital i encunyat a mà. La producció industrial, fins i tot en colors 
i amb imatges fotogràfiques (quatre tintes), tindria un preu molt baix.

Nom:

DescRiPció: 

esQUemA: 

eLemeNTs cLAU:

cosTos De PRoDUcció: 

TÉcNiQUes De PRoDUcció: 

DificULTATs eN LA PRoDUcció: 

AsPecTes LegALs: 

imprimeix en DiN-A4 o, si és possible, en 
DiN-A3, tantes còpies de la plantilla que 
trobaràs a continuació (s10A.pdf) com 
equips tinguis a classe. 

eXemPLe De L’AcTiviTAT 
PeR AL PRofessoR

Mòdul 5

Sessió 10
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Material de l’alumne / Activitat

PROtOtiP

Nom:

DescRiPció: 

esQUemA: 

eLemeNTs cLAU:

cosTos De PRoDUcció: 

TÈcNiQUes De PRoDUcció: 

DificULTATs eN LA PRoDUcció: 

AsPecTes LegALs: 

Mòdul 5

Sessió 10
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Guia didàctica del professor

MiLLORaR La PROPOSta gLObaL

Què és

10 min

Objectiu

La realització de la fitxa de resultats corresponent al final del mòdul.

Sintetitzar tot el treball realitzat en el mòdul en una fitxa.

EXEMPLES DINÀMIQUES RESULTATS

Operativa

Material:

- 1 fitxa “Resultat del mòdul: el prototip” per equip (S10B.pdf)

En aquest cas, redactar el resultat final del mòdul ha de ser molt simple, ja que 
els equips disposen de tot el material necessari, raó per la qual no és necessari en 
aquesta ocasió l’ús de cap fitxa guia. No obstant això, els alumnes hauran d’utilitzar 
la fitxa proporcionada amb l’objectiu d’aconseguir l’homogeneïtzació de tots els 
formats. Si el prototip ha estat materialitzat en forma d’objecte, els equips hauran 
d’intentar incloure alguna imatge a la plantilla de resultat de mòdul.

Mòdul 5

Sessió 10
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Guia didàctica del professor / RESULTATS 

EL PROtOtiP

FINAL DEL MÒDUL 5

imprimeix en DiN-A4 o, si és possible, en 
DiN-A3, tantes còpies de la plantilla que 
trobaràs a continuació (s10B.pdf) com 
equips tinguis a classe. 

eXemPLe De L’AcTiviTAT 
PeR AL PRofessoR

Nom:

DescRiPció: 

esQUemA: 

PRoDUcció:

MOFA

Plantilles per facilitar a la gent gran l’ús dels telèfons mòbils

La producció en sèrie seria molt fàcil i el cost del producte molt reduït (5 €). Es 
podrien construir en qualsevol impremta fàcilment tant per a grans produccions com 
per a petites.

Mòdul 5

Sessió 10
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Material de l’alumne / RESULTATS

EL PROtOtiP

Nom:

DescRiPció: 

esQUemA: 

PRoDUcció:

Mòdul 5
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