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230637 - CTC - Creativitat i  Pensament Crític

Última modificació: 10/11/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Unitat que imparteix: 739 - TSC - Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 2013). (Assignatura optativa).
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA (Pla 2013). (Assignatura optativa).
MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES AVANÇADES DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 2019). (Assignatura
optativa).
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA (Pla 2022). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/respon
sables-assignatura

Altres: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/profess
orat-assignat-idioma

CAPACITATS PRÈVIES

Anglès: Mitjà alt, avançat o d'aptitud (equivalent a B2, C1, C2 del Consell de Marco Comú Europeu de Referència per a les Llengües)

METODOLOGIES DOCENTS

Classes assistides per "power point". 40% del temps de classe es dedicarà a la realització d'exercicis.
Les diapositives es distribuiran a tots els assistents.
Així mateix, es distribuiran les lectures i els exercicis apropiats.
Anàlisi i debat sobre temes d'actualitat, amb aplicació dels mètodes i eines per a un enfocament organitzat per a la resolució creativa
de problemes.
Visionat i discussió de vídeos de moltes disciplines i una àmplia gamma de fonts.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu d'aquest  curs és ajudar els  estudiants a comprendre i  practicar  unes tècniques i  eines que els  permetin millorar  i
desenvolupar la seva creativitat, així com aprendre a apreciar la creativitat en altres persones. En aquest curs, l'estudiant aprendrà
les tècniques de resolució de problemes en enginyeria, el coneixement i  l'ús de tècniques creatives per a l'obtenció de noves
solucions, per al treball en equip, per a la motivació i la recerca de solucions alternatives, així com el concepte d'innovació en tots els
àmbits de la seva activitat professional. Aplicant una metodologia basada en la lògica, el mètode científic, i la teoria de decisió
estadística, l'estudiant aprendrà a focalitzar els problemes, a apreciar la importància de la interacció de l'entorn amb els sistemes, i la
influència dels seus coneixements i percepció en la recerca de informació. Quan els estudiants hagin completat amb èxit aquest curs
seran  capaços  de  solucionar  problemes,  optimitzar  i  dissenyar  productes  i  serveis,  disseccionar  arguments,  distingir  entre  el
raonament bo i el dolent, descobrir fal·làcies, i trobar i focalitzar els elements clau d'una discussió. També hauran fomentat el seu
pensament crític, el que els permetrà articular i defensar els seus propis punts de vista i identificar i reconèixer possibles defectes en
les seves creences i raonaments.

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 39,0 31.20

Hores aprenentatge autònom 86,0 68.80

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

1. Introducció. Alguns conceptes clau. Taxonomies.

Descripció:
- Idees
- Creativitat
- Solució de problemes d'enginyeria
- Eficàcia vs Eficiència
- Identitat Sistema-Entorn
- Innovació
- Tipus d'Innovacions
- Les "aplicacions devastadores"
- Claus per a un emprenedoria innovador
- Casos d'Innovació
- Reflexions sobre la Innovació
- invencions
- Exemples i casos Creativitat
- Característiques de la Creativitat
- Característiques dels genis

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 9h

2. El pensament Crític

Descripció:
- Les dades, la informació i el coneixement
- Pensament Crític
- Característiques de grans enginyers
- Desenvolupament dels coneixements
- Recerca i obtenció d'informació
- La Percepció
- Pensament i raonament
- Ment conscient i subconscient.
- Paper de la Ment en l'Aprenentatge
- L'Heurística
- Raonaments
- Cervell i Ment, com actuen el conscient i el subsconcient

Dedicació: 15h
Grup gran/Teoria: 15h
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3. Disseny i resolució de problemes en l'enginyeria

Descripció:
La recerca de solucions creatives
- Estratègia per a promoure la creativitat.
- Problemes convergents i problemes divergents
- Els procediments per a l'obtenció de solucions.
- Lideratge d'equips
- Lideratge i Intel·ligència Executiva.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h

4. Tècniques Creatives

Descripció:
Tècniques creatives pures.
- Pensament Lógic (vertical)
- Pensament Lateral
- Tècniques d'inversió
- Sinèctica, establir connexions (relacions forçades)
- Analogies
- Tècnica de les preguntes clau (SCAMPER)
- Tècniques de discretització, particions i divisions.
- Pensamiento Visual
- Escritura automática
- Técnica del Pseudo Somni

Procediments creatius sistematitzats:
- Arbre de les Idees o mapes mentals
- DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats)
- Mètode dels "Sis Barrets"- Mètode de la Matriu Morfològica
- Mètode de la matriu Morfològica
- Tempesta d'idees
- Design Thinking
- CPS (solució creativa de problemes)
- Mètode TRIZ (Teoria de Resolució de Problemes d'Inventiva)
- Mètode Delphi

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 12h

5. Resum i Conclusions

Descripció:
- Resum dels principals conceptes desenvolupats a l'assignatura.
- Crítica de l'assignatura i del professorat.
- Proposta de millores.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació contínua dels exercicis setmanals i de les contribucions a les discussions proposades a classe: 100%
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