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GENERACIÓ D’IDEES I ESCOLLIR LA MILLOR SOLUCIÓ. 
 

  
 
Objectius 
  

- Explicar bones idees convertides en empreses catalanes. 
- Conèixer i utilitzar eines i recursos per generar idees. 
- Decidir i escriure idees sobre com fer la maqueta. 
- Escollir i descriure les característiques de la maqueta que 

desenvoluparà. 
 
Descripció de l’activitat 
Hi ha dos blocs. 
Al primer bloc l´alumnat, a partir de la visita a dos webs, coneixerà fonts 
algunes fonts de generació d’idees i coneixerà exemples empresarials catalans 
que van néixer a partir d´una bona idea. 
Al segon bloc l’alumnat haurà de compartir amb la resta de la classe les seves 
idees sobre la maqueta. Després haurà d’elaborar una taula comparativa de 
possibilitats per acabar escollint i definint el que ell considera la millor 
solució. 
  
Aula  
Aula taller (també es podria desenvolupar a l´aula ordinària). 
 
Temporització  
1 h amb grup partit. 
 
Recursos emprats   
Ordinador amb connexió a internet. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
L’activitat es pot desenvolupar individualment. 
En el document de l´alumnat es recullen les condicions de la maqueta. En 
funció de les característiques del grup i disponibilitat de materials es poden 
modificar aquestes condicions. 
Cal dir que és una etapa important del projecte doncs és quan escullen allò 
que després hauran de desenvolupar i construir. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Es treballen els continguts següents: 

- Pluja d´idees o brainstorming. 
- Fonts habituals per obtenir idees de negoci. 
- Les taules de valoració com a mitjà per escollir la millor solució.  
 

Les activitats plantejades contribueixen a l’adquisició de les competències 
següents:  

- Aprendre a aprendre. 
- Autonomia i iniciativa personal.  
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 3r d’ESO.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  
Connexions amb totes les matèries.  
 
Documents adjunts 
Guia de treball per a l’alumnat: MA_generacio_idees_escollir_solucio.rtf 
 


