
Presentació 

El visual thinking (pensament visual) comprèn un conjunt de mètodes, tècniques i recursos visuals per presentar 
idees, mostrar resultats, fer anotacions gràfiques o fomentar el treball col·laboratiu. Podem fer servir eines 
digitals, però és sobretot un mètode manual que utilitza el dibuix, les paraules i frases curtes, els esquemes, per 
fer fàcil la comprensió. Aquestes eines són de gran utilitat dins l’aula perquè ajuden a captar l’atenció dels 
alumnes i els permet comprendre, memoritzar i aprendre d’una forma molt més motivadora 
 

 

 

 

 

Destinataris 
 

 

 

Adreçat a docents de qualsevol etapa educativa. 
 

 

Objectius 

 

 

 

 Descobrir el potencial del pensament visual.  
 Redescobrir l’habilitat natural d’expressar-nos mitjançant gràfics. 
 Aprendre les eines bàsiques per utilitzar el visual thinking  
 Aplicar les eines visuals en l’exercici del lideratge: explicar, dissenyar estratègies, crear en equip, escol-

tar... 
 Aprendre a sintetitzar idees mitjançant l’ús de dibuixos senzills i paraules clau. 

 

 

 

 

Continguts 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Dibuixar per entendre i fer-se entendre. Què és el lideratge visual? 

1.2. Què és el VISUAL THINKING 

1.3. Per què és útil per a l’empresa? 

 

2. ELEMENTS BÀSICS DEL VISUAL THINKING 

2.1. El vocabulari visual 

2.2. Les lletres 

2.3. Les estructures 

2.4. Els contenidors 

2.5. Les fletxes 

2.6. La figura humana  

2.7. El color i les ombres 

 

3. CREATIVITAT I PENSAMENT VISUAL 

3.1. Fes visible el pensament  

3.2. Eines per Compartir les idees 

3.3. Eines per pensar de forma col·laborativa i construir projectes 

3.4. Eines visuals per conèixer els usuaris 

3.5. Eines visuals per compartir conceptes 

 

4. De la complexitat a  la simplicitat: 

4.1. Els mapes mentals 

4.2. Metodologies àgils 

4.3. Els Graphic Jam col·lectius 

4.4. L’ús de la metàfora visual 

4.5. Plantilles per pensar en grup 

4.6. L’sketchnoting 

4.7. Els mapes mentals 

4.8. L’storytelling 

 

Formadora 
 

 

 

 

Maria Batet Rovirosa. Mestra. Forma i entrena habilitats per emprendre projectes personals i de vida. Ha 
desenvolupat diferents metodologies per aprendre a emprendre i ensenyar a emprendre. Té una llarga trajectòria 
professional en l’àmbit de l’educació per la creativitat i l’emprenedoria. Ha escrit nombrosos llibres d’aquesta 
temàtica, entre els quals destaquen El valor d’emprendre. El futur és d’ells, coescrit amb Francesc Torralba, i 
Crear i fer ampolles, coescrit amb Franc Ponti i Enric Segarra. Ha creat una col·lecció de materials propis sota 
el nom Aula Emprenedora 
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Del 26 al 28 de juny de 2019 



escolacristiana.org 
       Carrer dels Àngels 18, 3r. 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org |  93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20 

 

http://blogs.escolacristiana.org/formacio 
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta. 
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació.  Si no  ho esteu caldrà que tramiteu l’alta 
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”. 

 

Lloc de realització 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya (carrer dels Àngels, 18, 4a planta. 08001 BCN) 

Mapa del lloc 

Calendari i horari 

 

 

 

 

  Dates: 26, 27 i 28 de juny de 2019 
  Horari: 9:15 a 14:15h 
  Modalitat: presencial 
  Durada: 15 hores  

 

Inscripció 

Preu i inscripcions 

- L’import d’aquesta acció formativa és de 161€ per participant. Hi ha un 25% de descompte per als participants 

autònoms de les entitats adherides a la FECC. 

- Aquesta formació és bonificable, per un import màxim de 149€ per participant però que compleixi totes les 

condicions (veure l’apartat “Bonificacions de la matrícula”) 

- Les sol·licituds d’inscripció a accions formatives es formalitzaran a través del formulari que trobareu a la web de la FECC en 

l’apartat Formació.  

- Per a escoles adherides a la FECC, quan rebeu la factura (un cop iniciat el curs) us hi indicarem la forma de pagament 

(habitualment mitjançant REBUT DOMICILIAT al C/C de l’escola). 

- Si l’escola no es fa càrrec del pagament o no es pertany a cap escola adherida a la FECC, haureu de: 

1. Fer la inscripció a través del web 

2. Fer la transferència per l’import de l’activitat (amb les instruccions que rebreu per correu electrònic) 

3. Enviar el comprovant de la transferència a formacio@escolacristiana.org o per fax al n 933426546 (us 

recomanem que el dugueu el dia de l’acció formativa) 

Un cop fet això, rebreu un correu de validació de la inscripció. 

- El període hàbil d’inscripció es clourà 7 dies abans de l’inici de l’acció formativa (o quan ja no quedin places disponibles). Les 
accions que no tinguin el nombre mínim d’inscripcions s’hauran de suspendre, prèvia comunicació a les persones inscrites. 

Baixes 

- Si es notifica la baixa a la FECC per correu electrònic 7 dies abans de l’acció formativa, no es facturarà la formació i en cas 

d’haver fet el pagament es retornarà l’import. En cas de comunicar per escrit la baixa entre 7 dies abans de l’inici i el dia 

anterior, es cobrarà un 20% de l’import del curs. En cas d’avisar el mateix dia o bé no assistir al curs, es cobrarà tot el preu 

del curs. 

Documentació a lliurar el primer dia de l’acció formativa (IMPRESCINDIBLE) 

- El full d’inscripció signat i segellat pel titular del centre. Aquest full podeu obtenir-lo un cop us haguem confirmat la vostra 

inscripció anant a l’apartat Formació de la pàgina web, entrant a “cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada” i 

clicant al símbol (+). 

- Document d'Informació a la Representació Legal dels Treballadors (només per als participants dels centres que bonifiquin). 

El model podeu obtenir-lo al web, clicant a: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/  En cas que el 

centre bonifiqui i que ja s’hagi lliurat aquest document en un curs anterior fet dins l’actual exercici no cal que el torneu a 

portar.  

- El certificat de cost salarial del participant (excepte autònoms i participants d’entitats no adherides a la FECC i que no han 

demanat que els tramitem bonificació). El model podeu obtenir-lo al web, clicant a:   

http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/ 

Certificat d’assistència 

Per rebre el certificat d’assistència cal haver assistit a un 75% de la docència presencial i en cas que hi hagi teleformació 
haver aprovat també aquesta part (segons la valoració del formador). També és imprescindible haver lliurat el full 

d’inscripció. 

   Bonificacions de la matrícula 

- IMPORTANT! Per bonificar aquesta formació cal disposar de remanent de crèdit de formació. Si voleu que us consultem el 

crèdit que us queda per aquest any, feu-nos un correu a gestio@escolacristiana.org 

- Per tal de poder-ho bonificar cal haver fet prèviament els tràmits. Nosaltres realitzem automàticament els tràmits per a les 

escoles adherides a la FECC, i un cop finalitzada la formació us enviarem l'import exacte a bonificar. Si no sou entitat 

adherida a la FECC però voleu que us fem aquesta gestió cal que ens ho demaneu a: gestio@escolacristiana.org 

- L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions de la Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo (FUNDAE): 

No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que no arribin al 75% d’assistència 

de la part presencial del curs,  la no superació de la part de Teleformació, en cas que n’hi hagi, la participació dels 

Autònoms, les inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat.  

- L’acció formativa que sigui objecte de bonificació haurà de ser comunicada abans d’iniciar-se a la representació legal dels 

treballadors per escrit. A la FECC tenim a la vostra disposició un model per fer aquesta comunicació. 

- La FECC comunicarà a l’escola, per correu electrònic, l’import i el període per realitzar la bonificació. Aquesta comunicació es 

farà un cop hagi finalitzat el curs. 
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