
 

 

 
......................................................CURS PRESENCIAL 
Mapes mentals - Visual Thinking 
 
 
 
......................................................................................................................................... 
INFORMACIÓ GENERAL 
Calendari: Dilluns 10 de desembre de 2018  9 a 14h   
Lloc: Aula A, 4a planta de Formació Continuada de l’Hospital Universitari Joan XXIII 
Nombre d’hores: 5 hores  
Nombre de places: 20 
Adreçat a: Directius i comandaments i grup Innobics 
Codi del curs: 20259 
Àrea temàtica: Pendent. 
 
......................................................................................................................................... 
ORGANITZA 
Grup Innobics amb la col·laboració del Departament de Formació Continuada de l’Hospital Universitari 
de Tarragona Joan XXIII. 
 
......................................................................................................................................... 
COORDINA 
Dr. Josep Basora, director d’Innobics i responsable de Formació Continuada de l’Institut Català de la 
Salut del Camp de Tarragona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació poseu-vos en contacte amb:  
Departament de Formació Continuada de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII   
4a planta – Edifici B | Telèfon 977295829 | a/e fcontinuada.hj23.ics@gencat.cat 
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OBJECTIUS 
 
General:  
 

 Conèixer el Design Thinking i els mapes mentals. 
 Identificar les utilitats del visual thinking i dels mapes mentals. 

 
D’aprenentatge:  
 
En acabar l’activitat formativa els participants: 
 

 Aprendran a transformar idees i informació en imatges o en una síntesi visual. 
 Aprendran a dibuixar per pensar, crear, comprendre, analitzar, prendre decisions i comunicar. 
 Coneixeran eines digitals de visual thinking i de mapes mentals 
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CONTINGUTS 
 

1. Què és del Visual Thinking? 
2. Aplicacions 
3. Com desenvolupar el llenguatge visual 
4. Exercicis 
5. Eines gràfiques 
6. Els mapes mentals 

7. Com crear mapes mentals 
8. Realització de mapes mentals 
9. Aplicació en la seva gestió diària 
10. Visual: displays, metrics, controls 
11. Conclusions 
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METODOLOGIA 
 
Es combinen les explicacions teòriques amb exemples d’aplicació pràctica per part dels participants, de 
manera que cada participant explorarà amb el llenguatge i el pensament visual i profunditzarà en 
algunes de les seves tècniques i eines. 
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ASSISTÈNCIA 
 
El control d’assistència es farà en cadascuna de les sessions, cal signar en l’espai corresponent al DNI i 
nom. Obtindran certificat d’assistència les persones que assisteixin el 100% d’hores de classe. 
 
......................................................................................................................................... 
DOCENT 
Sr. Alejandro Orozco Domingo, de e-Q Consultores. 
 


