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 Aprenentatges: 
 

i. Què és i per què serveix la creativitat?. 

ii. D’on venen les bones idees? 

iii. Quan parlem d’innovació? 

iv. Com fomentar la creativitat a l’aula?. 

v. Entorn creatiu 

vi. Docents creatius 

Entrenaments: 
 

i. Entrenar la creativitat: 

ii. Preguntar: 

1. Eines d’entrenament per aprendre a fer bones 
preguntes. 

iii. Associar 

2. Eines d’entrenament per aprendre a associar idees 

3. Presentació de materials per a treballar a l’aula 

iv. Visualitzar 

4. Eines d’entrenament per ajudar a visualitzar idees. 

5. Tècnica del mapa mental 

v. Salt de quantia 

 

Avaluació 

 
1- Com s’avalua la creativitat. 

 

 

La creativitat és avui un requisit indispensable per viure en una realitat canviant. 
Conèixer i tenir confiança en el propi enginy és una de les eines que han de 
permetre els nens i nenes i els i les joves mantenir una actitud positiva front els 
diferents imprevistos davant els qual s’enfronten a la vida. Desenvolupar l’habilitat 
creativa és un entrenament que els allunyarà de la paràlisi que provoca el fet 
d’esperar que les solucions a un problema vinguin de fora i els proporcionarà la 
seguretat de donar ales a la seva imaginació i enginy independentment de les 
circumstàncies externes. Però per fer-ho, als docents i futurs docents els calen 
eines, aprenentatge i també entrenament. Aquesta conferència/taller te’ls 
proporciona. A més, és divertit! 
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Una conferència taller que aporta coneixements i aprenentatges sobre l’habilitat 
creativa i alhora entrena i dona eines pràctiques per a la seva implementació a l’aula. 
És una activitat útil i pràctica per a qualsevol persona que estigui en la pràctica docent 
o hi vulgui ser. Apte tant per a docents d’infantil, primària i secundària i també per a 
professors i alumnes (que es vulguin dedicar a la docència) d’universitat. 
 
La conferència taller té una durada prevista de 2 hores  
 
Data 1 de març 2016 
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