
FORMADORA

Núria Oriol

INICI
27 de juny de 2022

FI

7 de juliol de 2022

DURADA
25 hores

CALENDARI I HORARI
 27 de juny (Aula Virtual) 15.30-18.30h

28 de juny (Aula Virtual) 15.30-18.30h

29 de juny (Aula Virtual) 15.30-18.30h

30 de juny (Aula Virtual) 15.30-18.30h

 4 de juliol (Aula Virtual) 15.30-18.30h

 5 de juliol (Aula Virtual) 15.30-18.30h

6 de juliol (Presencial) 9.30-13.30h

7 de juliol (Aula Virtual) 15.30-18.30h

 

MODALITAT
Aula Virtual (sincrònica) i Presencial 

PREU
Formació subvencionada amb

inscripció gratuïta
Veure l'apartat condicions econòmiques

LLOC D'IMPARTICIÓ
Aquesta formació es realitzarà a

les aules de la FECC:  

c.dels Àngels, 18, 4a planta.

08001-Barcelona 
Abans del curs els participants rebran un mail
amb instruccions per accedir a la plataforma.

FINANÇAMENT
Formació Subvencionada pel

Consorci per a la Formació

Contínua de Catalunya 
Veure l'apartat condicions econòmiques

CONTINGUTS

Els fonaments de la creativitat: La persona creativa, els processos creatius, el
constructe creatiu i l’entorn creatiu.
Tècniques de creativitat centrada en les persones i les idees de valor. Sincronitzar
emocions i funcions executives estratègiques per a la creativitat individual i
d’equips cocreatius.
Aspectes del Design Thinking i Agile, i del Mystery Shopping que permeten millorar
la capacitat d’executar projectes creatius.
Les darreres tècniques i estratègies creatives d’aplicació personal i professional:
Moon Shot Thinking, Moodboard, Efecte Shinkansen i Self management o d’altres. 

1.

2.

3.

4.

PRESENTACIÓ
L’estudi del cervell amb les noves tècniques de visualització cerebral incorporen
novetats pel que fa al coneixement de les diferents activitats del cervell i els
processos mentals més significatius, com les funcions executives, l’atenció, la
motivació de persones i equips, o la creativitat. 
Això ens permet plantejar nous camps per a la innovació educativa, tenir eines per a
la transformació personal i la dels nostres alumnes, i potenciar la creativitat.

DESTINATARIS
Formació adreçada a docents i educadors de qualsevol etapa educativa, així com
qualsevol persona que vulgui ampliar els coneixements sobre la neurociència i
la creativitat.
Els destinataris necessitaran connectar-se des d’un dispositiu amb connexió a
Internet, àudio, micròfon i càmera.

OBJECTIUS
Objectiu general:
Desenvolupar la creativitat, a partir de models, tècniques i estratègies que millor
gestionen dues de les àrees del nostre cervell que més tenen a veure amb la
creativitat: el cervell emocional i el cervell “que pensa”, lloc on resideixen les
funcions executives d’alt nivell cognitiu i que ens permeten ser més creatius.
Superar les barreres que dificulten la creativitat, vencent els patrons mentals que
hem creat per l’experiència acumulada i que moltes vegades no ens deixen
visionar, somiar, trencar, explorar, imaginar i donar resposta a les necessitats
emergents.
Objectius específics: 
Conèixer els processos i mecanismes en els que es fonamenta la creativitat· 
Desenvolupar habilitats per aprendre a sincronitzar les emocions amb els diferents
tipus de pensament i les grans funcions executives del cervell· 
Saber com crear equips d’alt rendiment creatiu i eficaç· 
Dissenyar relats, arguments, storytelling, que permetin crear situacions d’innovació
i transformació personal i professional· 
Conèixer i practicar amb els darrers models i tècniques creatives que s’estan
utilitzant en entorns personals i professionals.

NEUROCIÈNCIA I
CREATIVITAT
NIVELL II
Àrea: Innovació Educativa
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FORMADORA

Núria Oriol Palarea.
Sòcia-fundadora d’Openmind Consultants. Formadora i coach enIntel·ligència Creativa
i Habilitats Directives en diverses escoles, empreses i a launiversitat. Llicenciada en
Ciències de la Informació per la UAB. Diplomada en elprograma "Pensamiento
Creativo". Especialista en Teràpia Breu pel Mental ResearchInstitute de Palo Alto
(EUA).



INSCRIPCIÓ I CONDICIONS PER REALITZAR LA FORMACIÓ 

Còpia de les dues cares del DNI/NIE

Còpia de la nòmina (sencera) de dos mesos o un mes abans de l’inici del curs

Avaluació Inicial (us facilitarem model per mail)

Annex1 de dades personals (us facilitarem model per mail)

Còpia de les dues cares del DNI/NIE

Còpia d’un rebut d’Autònoms de dos mesos o un mes abans de l’inici del curs

Avaluació Inicial (us facilitarem model per mail)

Annex1 de dades personals (us facilitarem model per mail)

Còpia de les dues cares del DNI/NIE

Còpia del DARDO (document de sol·licitant de feina vigent en la data d’inici del curs) 

Avaluació Inicial (us facilitarem model per mail)

Annex1 de dades personals (us facilitarem model per mail)

Les sol·licitud d'inscripció a aquesta acció formativa cal fer-la a través del formulari que trobareu a la web de formació de la

FECC: http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/ (trobareu els cursos ordenats per àrea).
 

Un cop efectuada aquesta sol·licitud, ens posarem en contacte amb vosaltres al mail que consta en el vostre usuari (i que és el

que veureu en fer la inscripció), i us demanarem la documentació especificada més amunt. 

El període hàbil d’inscripció clourà tres dies abans de l’inici, o quan ja no quedin places disponibles.

Si el participant assisteix al 75% del curs i supera la prova final: APTE

Si el participant NO assisteix al 75% del curs o NO supera la prova final: NO APTE

Qui pot realitzar aquesta formació (i documentació requerida)

Treballadors en actiu (excepte sector públic)

 

Autònoms 

Persones en situació d’Atur (i inscrits com a demandants d’ocupació)

Inscripció

El procediment és el següent: 

La inscripció quedarà formalitzada en el moment que ens hagueu fet arribar aquesta documentació a l’adreça

formacio@escolacristiana.org (si queden places disponibles)
 

ÉS MOLT IMPORTANT QUE VERIFIQUEU L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC QUE US APAREIX EN LA INSCRIPCIÓ, I

QUE ÉS LA QUE TENIU ASSOCIADA AL VOSTRE USUARI DE LA WEB. En cas que l’adreça no sigui operativa, o en cas que

sigui una adreça @hotmail, no rebríeu les nostres comunicacions ni la confirmació d’inscripció. Davant del dubte, adreceu-vos a

l’apartat “Modificació de dades” de la nostra web, o bé pregunteu-nos. 

Cal evitar tota baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs, ja que difícilment podrà ser substituïda, comportant així un

important perjudici per al col·lectiu beneficiari d’aquestes accions. En cas de baixes no avisades es tindrà en compte de cara a

futures sol·licituds de plaça a altres cursos.

Preu

Aquesta acció formativa està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i pel Ministerio de Empleo y

Seguridad Social, i per tant és gratuïta per als participants.
 

Prova final i certificació

Cal fer una prova final del curs, que donarà dret o no al certificat d’aprofitament per part del participant.

escolacristiana.org
      Carrer dels Àngels 18, 6è. 08001 BCN | fecc@escolacristiana.org | 93 302 70 13 | CESEC: 93 445 20 20

http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/
https://www.instagram.com/fundacioescolacristiana/
https://twitter.com/formacio_fecc?lang=es
http://www.escolacristiana.org/
mailto:fecc@escolacristiana.org

