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Teoria i Tècnica de la Creativitat

Codi: 104734
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2503873 Comunicació Interactiva OB 2 2

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Altres indicacions sobre les llengües

Uno de los grupos de prácticas será en catalán

Equip docent

Patrícia Lázaro Pernias

Prerequisits

Cap

Objectius

Plantejar una base teòrica sobre què és la creativitat, els seus processos i tècniques, la importància
d'alimentar-se través de les referències i el coneixement de persones i projectes creatius des d'una
mirada àmplia i multifaceta.
Practicar diverses tècniques creatives amb l'objectiu de donar eines per a la creació de qualsevol
producte creatiu, interactiu o no, d'una manera senzilla i inspiradora.
Aprendre a pensar de manera disruptiva, a nodrir-se de referències i referents a través d'activitats
diàries, experimentar i compartir idees.
Treballar en equip posant en pràctica els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura per crear un
producte interactiu susceptible de ser consumit per milers de persones.
Aplicar la perspectiva de gènere en la investigació de projectes, en referències creatives i
bibliogràfiques.
Ús de llenguatge inclusiu en les presentacions.
Divertir-se i descobrir que totes som creatives.

Competències

Aplicar i integrar els coneixements en ciències socials i humanitats i els provinents de lenginyeria per a
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Aplicar i integrar els coneixements en ciències socials i humanitats i els provinents de lenginyeria per a
generar productes i serveis complexos i a la mida dels ciutadans i de les seves necessitats.
Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a lelaboració de missatges,
treballs acadèmics, exposicions, etc.
Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Concebre idees originals aplicables a la creació de continguts i serveis interactius.
Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
Diferenciar allò substancial dallò rellevant en tots els tipus de documents de l'assignatura.
Exposar per escrit i oralment la síntesi de les anàlisis realitzades.
Interpretar i discutir documents de les principals teories de la creativitat.
Planificar i executar treballs creatius.
Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o
grupal aplicada.
Transmetre de manera oral, clara i ordenada, els exercicis de la matèria.

Continguts

Què és la creativitat?
Procés creatiu
Les Referències
Tècniques creatives

Metodologia

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura.
Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i
pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de
l'assignatura.
En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es
produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Metodologia 

A la part teòrica sobre creativitat i tècniques creatives es sumaran:

Exercicis pràctics en grup o individuals per aplicar diferents tècniques creatives.
Visionat de campanyes, projectes, productes, continguts, xerrades, articles ... rellevants per a la
comprensió de la creativitat.
Farem una recerca contínua de referències sorprenents i interessants que puguin inspirar el grup.
Treball individual "La Meva Llibreta Creativa".

Treball Final en grup. Crear un producte interactiu en el qual s'expliqui què és la creativitat, processos i
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Treball Final en grup. Crear un producte interactiu en el qual s'expliqui què és la creativitat, processos i
tècniques. Es puntuarà l'aplicació del que s'ha après en el curs així com la forma en què es produeix.
Que sigui senzill d'entendre, comestible, autèntic ... Pot ser en forma de bloc, web, app, IG, Tiktok (o
fins i tot paper).

Fonts

Teòriques

Classes presencials.
Visionat de campanyes, projectes, productes, continguts, xerrades, articles ... rellevants per a la
comprensió de la creativitat + debat a classe.

Pràctiques

Exercicis setmanals individuals o en grup a realitzar en classe durant la segona part de les
classes teòriques i / o a casa.
Cerca contínua de referències creatives, sorprenents i interessants que puguin inspirar el grup.
Preferentment relacionades amb la comunicació interactiva (webs, instal·lacions, projectes VR,
accions, campanyes ...) però podran també incloure projectes WOW en qualsevol format.
Treball individual "La Meva Llibreta Creativa".
Treball Final en grup: La Creativitat i les seves Tècniques.

Tipus de docència 

Presencial

Classes teòriques i pràctiques a l'aula.
Correcció i comentari en grup de les pràctiques.
Debats sobre lectures o vídeos que hàgim vist.
Tutories programades del Treball Final de Curs.

No presencial

Búsqueda de referències fora d'horari lectiu.
Algunes pràctiques s'acabaran fora d'horari lectiu i es compartiran el següent dia de classe.
Elaboració del Treball de Curs que cada grup realitzarà fora de l'horari lectiu i que compartirà
periòdicament amb el seu tutor en seminaris per grups al llarg de el curs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques sobre creativitat, procés i tècniques creatives 15 0,6 2, 3, 4, 5, 8

Exercicis pràctics per aplicar diferents tècniques creatives 31 1,24 1, 4, 5, 6, 7, 8

Visionat de campanyes, projectes, productes, continguts, xerrades, articles ...
rellevants per a la comprensió de la creativitat.

4 0,16 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Treball Final en grup. Producte Interactiu: La Creativitat i els seus Tècniques. 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8
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Tipus: Autònomes

Exercicis pràctics per aplicar diferents tècniques creatives 4,5 0,18 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8

Treball Final en grup. Producte Interactiu: La Creativitat i els seus Tècniques. 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Treball individual "La Meva Llibreta Creativa" 42,5 1,7 1, 3, 4, 5, 6

Avaluació

1. Autoavaluació -> 5%

L'autocrítica és clau a l'hora de treballar amb les idees.
Ningú millor que tu sap el que has fet durant el curs.
Avalua amb honestedat el teu esforç, les teves ganes de treballar, l'originalitat de les teves idees, la recerca
incansable de nous referents, els llibres que has llegit, la teva evolució ... Tot el que hagi fet créixer i estimular
el teu múscul creatiu i les ganes de trobar camins creatius durant l'any.
Un 10, si no és real, no és opció.

2. Realització de pràctiques a classe -> 20%

Les pràctiques a classe i fora de classe són obligatòries.

3. Treball pràctic individual "La Meva Llibreta Creativa" -> 35%

Es lliuraran les llibretes d'idees a les tutores.

Es valorarà:

la constància i el treball diari,
les solucions als exercicis pràctics proposats a classe,
les idees pròpies sobre creativitat,
pensaments i referències creatives,
l'ús de les tècniques creatives apreses
la plasmació visual de l'contingut a través d'imatges, mapes mentals, dibuixos, retalls fotogràfics,
i en general, qualsevol idea original que contribueixi al fet que el treball creatiu hagi estat realitzat
diàriament.
Esperem que t'hagis alimentat de creativitat cada dia.

4. Treball i Presentació Final d'un Producte Interactiu: "La Creativitat: Tècniques, Processos, Referents" ->
40%

Es valorarà:

L'originalitat, la simplicitat, la funcionalitat, l'organització i el desenvolupament formal del producte
interactiu (web, IG, tiktok, bloc, app ...) que reculli el que és la Creativitat, les seves tècniques,
processos i referents ...
La presentació oral, de manera entenedora, amena, simple i clara i estructurada de la feina.
La presentació de totes les persones integrants de el grup.
El lliurament formal i final del producte interactiu susceptible de ser usat per milers de persones.

REAVALACIÓ
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Tornar a presentar les pràctiques corregides i millorades i / o el Treball Final que no s'hagi aprovat.
La reavaluació és en el mateix semestre; és la segona convocatòria. No hi ha tercera convocatòria.
Es demanarà dedicació, ganes, autoexigència i diversió.

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les
quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Per poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura, s'haurà hagut d'obtenir la nota mitjana menor o igual
a 3,5.

          L'activitat "La Meva Llibreta Creativa" queda exclosa de l'procés de recuperació per tractar-se d'un projecte a
 realitzar diàriament.

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) es qualificarà amb 0
aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificaciófinal de l'assignatura
serà 0.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Autoavaluació 5% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Realització de pràctiques a classe 20% 1 0,04 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8

Treball i Presentació Final d'un Producte Interactiu: "La Creativitat:
Tècniques, Processos, Referents"

40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Treball pràctic individual "La Meva Llibreta Creativa" 35% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8
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