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INTRODUCCIÓ
Aquest document resumeix els principals plantejaments i mètodes desenvolupats al llarg
de diversos anys d’ensenyament i de suport a personal directiu i emprenedor. Conté una
part informativa i una part pràctica.
Proporciona una introducció i un manual adreçats a les persones interessades a trobar
una nova manera d’abordar qüestions socials i relacionades amb la formulació de
polítiques, com ara la cura de la gent gran o la reducció de la taxa d’atur entre el col·lectiu
de joves.
Aquest procés podem anomenar-lo disseny social, disseny de serveis o disseny centrat en
les persones. De fet, però, això no té gaire importància, perquè el que de veritat compta és
l’enfocament i els mètodes utilitzats. Ara bé, si haguéssim de definir què s’entén per
disseny social, podríem dir el següent: «El disseny social és un viatge d’aprenentatge,
eminentment pràctic, emprès per diferents persones —com ara personal directiu i
emprenedor— amb l’objectiu de crear iniciatives empresarials, serveis i recursos útils,
profitosos i significatius, que combinin recursos d’una manera eficaç i efectiva i que
permetin assolir uns resultats concrets a la societat; a més, la manera com aquests
projectes, serveis i recursos afecten la societat es pot debatre obertament mitjançant el
diàleg».
El punt de partida d’aquest plantejament consisteix a dedicar temps a comprendre les
experiències i els recursos de la gent, d’acord amb les seves pròpies condicions, i adoptar
mesures metòdiques que permetin analitzar-los i abordar-los amb la seva participació
activa, així com impulsar un treball més efectiu entre diferents equips pluriidisciplinaris i
organitzacions transversals. D’aquesta manera s’aconsegueix que els serveis siguin més
valuosos i fàcils per als clients i usuaris, i també que es destinin menys recursos a
implementar idees de manera incorrecta (o a tirar endavant idees totalment equivocades).
Aquesta publicació no explica tot el procés fil per randa, sinó que se centra en les etapes
inicials, que són les més difícils i les que plantegen més dubtes. Us convidem, doncs, a
provar aquests mètodes i a reinventar-los. Després, ens agradaria que ens féssiu saber
com heu adaptat les diverses idees al vostre context particular.
Lucy Kimbell, octubre de 2012
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PER QUÈ CAL FER SERVIR UN PLANTEJAMENT DE «DISSENY»?
1. Encara que algú pugui pensar que el disseny no és el seu plat fort, és molt probable que cada dia dissenyi alguna cosa. Individus
que treballen en contextos molt diferents —des de personal directiu fins a activistes, recepcionistes o voluntaris— participen en la
creació de noves maneres de fer les coses a les organitzacions en què treballen. Ser conscients d’això i prestar més atenció a la
manera com desenvolupem i provem idees noves pot suposar una gran diferència i pot fer que les bones idees esdevinguin
revolucionàries. No obstant això, per passar d’un disseny silenciós a un disseny conscient cal disposar d’eines i d’una bona
orientació, i això és precisament el que nosaltres volem proporcionar. (Això no vol dir, però, que aquest document substitueixi la
feina de persones capacitades i experimentades a l’hora d’aplicar el plantejament que descrivim.)
2. A mesura que noves tecnologies i nous comportaments esdevenen rutinaris, van canviant la vida de les persones i les condicions
externes. Per tant, es pot donar el cas que els serveis i les solucions que fa uns quants anys funcionaven molt bé ara ja no siguin
els més adients. Atès que el disseny se centra en la creació de coses noves (productes, serveis, interaccions, sistemes, entorns...)
per a uns propòsits determinats, explorar les capacitats i els coneixements dels dissenyadors és una manera excel·lent d’abordar
aquests canvis.
3. En un context d’incertesa econòmica, tant els proveïdors de serveis com els responsables de polítiques i els activistes s’han de
plantejar com es poden fer més coses amb menys recursos i a la vegada aconseguir millors resultats. El plantejament que
nosaltres proposem pretén aconseguir canvis significatius i efectius reconfigurant els recursos de diverses maneres.
4. Moltes organitzacions fan coses que els fan oblidar l’essència de la seva missió: servir les persones. Els mètodes que parteixen
d’un disseny ens permeten treballar plegats, com a grup, d’una manera productiva i centrada en les persones amb les quals
treballem i en els objectius que intentem assolir.
5. Provar un plantejament diferent ens ofereix un espai per reflexionar sobre qüestions complexes més enllà de les limitacions pròpies
de les organitzacions. La innovació rarament s’aconsegueix mirant les coses de sempre des de la mateixa perspectiva.
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ELS SET PUNTS CLAU DEL DISSENY SOCIAL
1. Explicar històries i fer mapatges
2. Treballar a escala humana i connectar amb diferents xarxes de persones i de coses
3. Observar tant els detalls com l’entramat global
4. Fer coses per explorar, provar i aprendre
5. Imaginar diferents escenaris d’ús i impulsar i imaginar alternatives
6. Fer que allò que ens és familiar esdevingui desconegut, i viceversa
7. Crear dissenys basats en la manera com les persones fan les coses realment i no pas en allò que
la gent diu que fa o en el que altres persones pensen que fa
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UN INSTRUMENT MÉS I PROU?
Ja hi ha diferents instruments

En primer lloc, creiem que

En segon lloc, una

En tercer lloc, observareu

que incorporen alguns

els instruments no són eines

característica d’aquest menú és

que allò que destaquem és

plantejaments dels

que la gent faci servir i prou,

l’entrellaçament d’idees

el treball, sovint poc visible,

dissenyadors per tal que les

sinó que tenen la capacitat de

provinents del camp del

que un canvi comporta:

persones inexpertes en el

canviar qui som i la manera

disseny, però també de

aconseguir la participació

camp del disseny els puguin

de treballar. Per tant, sabem

disciplines de gestió i de les

de les persones, no pas

fer servir.

que a mesura que feu servir

ciències socials. Per tant, en

d’una manera simbòlica,

les nostres plantilles les

comptes de fomentar un

sinó significativa; explicar

anireu canviant, de la mateixa

plantejament que suggereixi

en quin sentit aquesta

manera que també és

que els dissenyadors disposen

iniciativa serà diferent, i

probable que vosaltres

de les eines més útils per oferir

persuadir les persones

canvieu a mesura que els

als innovadors socials, el que

perquè hi assignin recursos.

vostres equips i participants

fem és combinar un seguit

Una eina o un mètode cobra

provin i adoptin aquests

d’idees útils provinents d’altres

vida quan es fa servir i quan

plantejaments.

camps. Posem l’accent en la

els seus efectes comencen

manera d’aconseguir que

a canviar la manera de

aquests mètodes siguin viables

treballar. Es tracta d’un

en organitzacions reals en què

treball especialitzat que

els recursos siguin escassos,

requereix un reconeixement

l’atenció sigui limitada i les

de canvi constant, un

http://www.ideo.com/work/method-cards/

persones responsables hagin

lideratge repartit i tolerar

http://www.institute.nhs.uk/quality_and_value/experienced_based_desi
gn/the_ebd_approach_(experience_based_design).html

de sospesar els riscos de

l’ambigüitat i la incertesa.

Per exemple: les targetes de
mètodes d’IDEO, el conjunt
de mètodes SILK, les eines
NHS EBD i iniciatives
semblants, com ara les
targetes impulsores de canvi
d’Arup. El menú de mètodes
per al disseny social, però,
incorpora tres coses que el
diferencien de la resta
d’instruments.

provar una cosa que creuen
http://www.driversofchange.com/

que no ha estat comprovada.
http://socialinnovation.typepad.com/silk/silk-method-deck.html

Menú de mètodes per al disseny, beta

8

ELS INGREDIENTS QUE CONFORMEN EL MÓN SOCIAL
Les persones. Els éssers humans. Els

Coses. Coses materials i digitals i els

Organitzacions. Equips,

homes, les dones, els infants. Usuaris,

entorns dinàmics en què estableixen

comissions, empreses públiques,

participants, socis, ciutadans, beneficiaris,

relacions entre elles. En l’àmbit del

grups de voluntariat o d’una

personal d’empreses, activistes,

disseny social hi ha dos tipus de

comunitat, pimes, multinacionals,

interlocutors, treballadors... Sovint, però,

coses que són especialment

organitzacions virtuals...

aquestes persones no es tenen en compte

importants.

a l’hora de dissenyar un servei o estan

1. Els punts de contacte: les coses amb

Segons la perspectiva emprada, les

representades per persones que parlen en

què els usuaris i voluntaris, el personal

organitzacions es poden veure com a:

nom d’altres o que interpreten els

d’empreses i organitzacions, i els familiars

-

pensaments d’altres.

estructures clarament definides,

i els veïns entren en contacte quan

amb responsabilitats, funcions,

interactuen amb diferents organitzacions, i

normes i procediments acordats;

els espais en què es produeixen aquests

-

entitats per crear i intercanviar
valors, i

contactes.
-

un seguit de persones i de coses
que es mantenen unides per mitjà

Segons la perspectiva emprada, a l’hora de

2. Objectes frontera: les coses que la gent

comprendre les persones podem utilitzar els

crea quan treballa en grup o en equip per

termes següents:

dissenyar un servei nou i que els són útils

-

Actituds, motivacions, comportaments

per dur a terme tasques col·lectives i

(ciències cognitives i conductuals)

individuals.

-

Significat, afecte (sentiments), valors,
identitats (antropologia i sociologia)

Segons la perspectiva emprada, les coses

-

Normes, classes socials, grups (sociologia)

es poden veure com a objectes passius fora

-

Coses i persones que es tenen en compte

de nosaltres, o bé com a participants actius

perquè estan connectades a través de xarxes

que formen part del món social.

(estudis científics i tecnològics)

d’interaccions i en què les fronteres
entre les organitzacions són fluides i
dinàmiques.
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PRINCIPIS I MÈTODES
Alguns dissenyadors parlen d’un procés de disseny. Nosaltres pensem que val la pena distingir els
diferents principis que conformen la manera com es poden emprar mètodes específics al llarg d’un
viatge d’aprenentatge en què es creen coses noves. De vegades la gent s’estima més emprar el terme
fases, però nosaltres som del parer que pot donar una idea massa lineal. Els dissenyadors i
investigadors han creat molts models diferents per mirar de comprendre què succeeix quan es dissenya
alguna cosa. En aquest document hem adaptat la feina duta a terme per moltes altres persones.

Nosaltres, en la nostra pràctica professional, identifiquem quatre principis clau que fem servir a l’hora de
desenvolupar una iniciativa empresarial, una proposta o un servei. Són els següents: explorar,
comprendre, proposar i iterar. La idea és que aquests principis us serveixin de guia i no pas que us
limitin; per tant, no us preocupeu si veieu les coses d’una altra manera. Generar una certa estructura i
linealitat pot ser important a l’hora de facilitar que les persones i les organitzacions avancin plegades
quan emprenen un procés d’aprenentatge amb el propòsit de crear una nova iniciativa empresarial, un
servei o un producte. De vegades cal encaixar en un procés organitzatiu existent; hi ha casos, però, en
què es disposa de llibertat per crear el procés organitzatiu que un vulgui.

Tenint això en compte, hem elaborat tres visualitzacions. La primera estableix els principis d’una
manera clara i lineal i els connecta amb uns mètodes concrets d’aquest menú. La segona ofereix la
possibilitat de connectar els principis amb algunes preguntes més habituals que potser ens fem quan
desenvolupem una iniciativa empresarial o un servei. La darrera visualització intenta captar la manera
complexa i desordenada en què, segons hem pogut comprovar, s’apliquen els principis i els mètodes a la
pràctica.
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ELS QUATRE PRINCIPIS – EL MODEL LINEAL
generar

perfeccionar

generar

perfeccionar

Explorar

Comprendre

Proposar

Iterar

Es tracta d’adoptar un
plantejament expansiu i
d’obtenir més informació
sobre tots els ingredients
que componen una
problemàtica social o un
servei existent. Aquest
principi exigeix adoptar una
actitud molt oberta, ser molt
imaginatius i estar
disposats a descobrir coses
inesperades. Per
aconseguir-ho, es pot
recórrer a diversos experts
locals, participants, usuaris
i clients, juntament amb el
personal i els voluntaris que
treballen amb ells.

Es tracta que comenceu a
aprendre de la vostra
recerca i que la convertiu
en alguna cosa útil i
pràctica. L’anàlisi que heu
dut a terme ha de facilitar al
vostre equip una imatge
detallada de la vida dels
participants i usuaris i, tant
a ells com a vosaltres, us
ha de capacitar per dir què
és el que voleu canviar i per
què. També és el moment
que comenceu a
desenvolupar un consens
entre els membres del
vostre grup sobre els temes
clau en què us voleu
centrar, i que estructureu
aquests temes en diferents
marcs.

Aquest és un principi
generatiu. Es tracta que
treballeu i compartiu idees
provisionals: noves
activitats, processos,
sistemes o punts de
contacte que abordin el
tema que heu identificat. En
aquesta etapa, podeu
mantenir totes aquestes
idees obertes. És millor
poder provar diferents
variants d’aquestes idees i
obtenir-ne retroacció que
invertir molt de temps a
concretar-les.

Es pot considerar que la
iteració comprèn tots els
altres principis. És el procés
que us permet provar les
vostres idees, explorar com
haurien de ser realment a la
pràctica i perfeccionar-les o
reelaborar-les. Malgrat que
pot semblar que és l’etapa
final, pot ser que algunes de
les coses que aprengueu en
aquest principi us facin
replantejar la manera com
abordeu la qüestió. Les
organitzacions de serveis
estructurades per a la
millora contínua (i
l’aprenentatge continu)
funcionen d’acord amb
aquest principi.

Mètodes:
Descobriment d’alguna cosa
inesperada
Mapatge d’un ecosistema de
serveis
Creació de guies il·lustrades
Descripció dels factors impulsors
de canvi
Creació d’un perfil (storyworld)

Mètodes:
Creació d’un guió il·lustrat
Definició del problema
(Re)definició de la proposta
Segmentació per temes
Elaboració d’una matriu de
resultats

Mètodes:
Creació d’una guia il·lustrada
Elaboració d’un blueprinting
Mapatge d’un ecosistema de
serveis
Dibuix d’un punt de contacte

Mètodes:
Millora a partir de repetició

Temps
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PREGUNTES CLAU PER ALS PARTICIPANTS D’ACORD AMB CADA PRINCIPI

USUARIS DE
SERVEIS,
PERSONAL I
VOLUNTARIS

Explorar
Què és?

Comprendre
Què és important?

Proposar
Què passaria si…?

Iterar
Què funciona?

Com són les coses? Per

Què és

Què podria passar? De

Què signifiquen les

què són així? Què és el

important, per a

quina manera les coses

idees per a nosaltres?

que no funciona, com i

qui i per què?

podrien ser diferents? Els

Com podem participar

per què?

Quin canvi

nostres recursos són part

en el disseny, el

volem per a

de la solució?

prototipatge i
l’avaluació d’idees?

nosaltres?

PERSONAL
DIRECTIU

Quines són les necessitats i

Quin és el problema i

Quines són les

Quines implicacions

els recursos dels usuaris,

quines solucions

característiques i les

tenen les idees per al

dels clients, dels beneficiaris

combinen recursos i

conseqüències de les

personal i per a la

i del personal? Què ens

actius? Qui prioritzarà

diferents solucions? Com es dotació de recursos?

diuen les dades disponibles?

el que és important?

podrien fer operatives?

Com ens podem ajustar
al calendari, a la qualitat

Què és el que no ens diuen?

i al pressupost i,
tanmateix, fer una cosa
valuosa i nova?

LÍDERS I
EMPRENEDORS

Quina és la millor manera

De quina manera l’equip

Com podem aconseguir que

Com podem aconseguir

d’aconseguir implicar i

pot avançar i aprofitar

les idees flueixin i que la gent

que la gent es mantingui

engrescar la gent en el

els recursos al màxim?

continuï participant mentre es

engrescada en cicles

procés de canvi?

Què donarà suport a un

treballa per aconseguir uns

repetits d’aprenentatge i

On hi ha oportunitats i

plantejament?

resultats clars?

experimentació?

problemes?

Quan cal corregir un disseny?

Per a l’elaboració de les preguntes d’aquesta secció ens hem basat, en part, en la publicació Designing for Growth (Columbia, 2011), de Jeanne Liedtka i Tim Ogilvie.
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ELS PRINCIPIS A LA PRÀCTICA – EL MODEL DE BUCLES basat en un projecte real

1 Vam visitar diferents

2 Amb l’objectiu d’obtenir una imatge global,

llocs i cases per

vam obtenir 15 perfils de participants

comprendre la gent gran

implicats en la cura de la gent gran i els

i els cuidadors en els

factors impulsors del canvi, mitjançant els

seus propis contextos.

mètodes de creació d’un perfil i creació d’un
guió il·lustrat, respectivament.

3 Vam segmentar les persones

4 Vam descriure les

grans i els cuidadors mitjançant

preocupacions que

la identificació de temes que

tenen les persones i

havien sorgit en les nostres

vam intentar reformular

converses.

el problema.

10

Vam repetir alguns

5 Vam identificar els

9

resultats que volíem

blueprintings de serveis per

vam obtenir un concepte que

veure de quina manera

havíem explorat des de

Vam fer molts

d’aquests mètodes fins que

obtenir per a unes

7 Vam fer un mapatge dels

persones grans i uns

ecosistemes de serveis dels

podíem oferir les

moltes perspectives diferents

cuidadors específics.

cuidadors i la gent gran per

experiències futures que

i que estàvem disposats a

identificar quines

volíem que la gent tingués.

compartir

oportunitats i quins recursos
podríem combinar.

6 Vam dibuixar possibles guions

8

il·lustrats futurs que explicaven
diferents històries sobre els
cuidadors i la gent gran.

Vam fer dibuixos de punts de contacte

importants —com ara el formulari d’avaluació de
comprendre

les necessitats i la carta de benvinguda—, vam
rebre retroacció i vam combinar les millors idees
que havíem obtingut.
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ALGUNS SUGGERIMENTS SOBRE COM ES PODEN UTILITZAR AQUESTS MÈTODES..._______
Aquests mètodes es poden utilitzar de diverses maneres. En la part final d’aquesta publicació suggerim algunes receptes concretes i com es
poden combinar seqüencialment per a diversos propòsits particulars. Podeu fer servir diversos mètodes a la vegada, però també en podeu
provar un o dos de manera independent. Tot depèn del vostre projecte i del punt en què es trobi, així com de la vostra experiència personal i
professional i de la dels vostres col·laboradors. Us recomanem que els adapteu per tal de crear els vostres propis mètodes, amb la vostra
terminologia i les fases de participació amb clients o usuaris.
Sovint, quan es proposa un nou servei o iniciativa empresarial, se suposa que hi ha un problema clarament definit en qual qual se centra tot el
procés. Ara bé, com que rarament això és així, us recomanem que utilitzeu les nostres plantilles de definició del problema i proposta per
generar reflexió, que són molt adequades per al principi de comprendre. D’altra banda, amb la plantilla de segmentació per temes podreu
dividir els grups amb els quals voleu treballar (usuaris, clients o participants) i la matriu de resultats us permetrà vincular els resultats que
voleu treballar amb grups objectiu específics.
Si encara no teniu cap problema definit, podeu utilitzar els mètodes per mirar d’impulsar un plantejament diferent en el vostre equip. El que
seria més adequat és encarregar un treball de recerca o, almenys, fer servir el mètode de descobriment d’alguna cosa inesperada per
esbrinar de quina manera les persones fan les coses i el que això representa per a elles, així com per detectar els punts conflictius més
importants. Podeu articular els factors impulsors de canvi que conformen l’entorn més ampli en el qual esteu treballant, per tal d’obtenir una
visió més àmplia que ho abasti tot: des de canvis en els patrons socioculturals fins a canvis en l’ús de la tecnologia i en el canvi climàtic. També
podeu utilitzar les plantilles de creació d’un perfil i creació d’una guia il·lustrada perquè un grup de col·laboradors i, preferiblement,
d’usuaris de serveis i interlocutors explori les experiències viscudes per algú en el dia a dia i en la participació en el vostre servei o iniciativa
empresarial. També podeu utilitzar el mètode d’ecosistema d’un servei per representar gràficament tots els actius i recursos de la vostra
organització, els seus clients, usuaris i socis. Tots aquests mètodes encaixen perfectament en el principi d’explorar.

Menú de mètodes per al disseny, beta

El principi de proposar és el que permet posar en marxa mètodes creatius i aconseguir que persones que no es consideren
dissenyadores, i que potser no són gaire bones dibuixant, aportin idees noves. Si demaneu que la gent dediqui 20 minuts de manera
individual a dibuixar punts de contacte (com ara cartells, formularis, cartes, llocs web o apps), moltes persones generaran i
compartiran idees que després podreu aprofitar. També podeu fer guies il·lustrades a partir de la plantilla de creació d’una guia
il·lustrada, o bé utilitzar la plantilla d’elaboració d’un blueprinting per explorar la manera com experiències específiques
connecten amb els recursos organitzatius interns. Podeu usar el mètode d’ecosistema d’un servei per ajudar un equip a activar
noves connexions entre ingredients que potser no existeixin en aquest moment.

Finalment, d’acord amb el principi d’iteració, és possible que torneu a utilitzar molts d’aquests mètodes per conèixer millor els
participants i les seves vides, la qual cosa us permetrà crear maquetes de punts de contacte del servei i observar com la gent hi
respon i intenta utilitzar-les. No podem detallar totes les maneres en què podeu prototipar i explorar les implicacions i el significat de
les vostres idees, però és clar que podeu utilitzar altres recursos que us ajudin a fer-ho. L’ús de les nostres plantilles ens ha permès
concloure que els blueprintings esdevenen molt més detallats en treballar escenaris diferents per a uns tipus determinats de
participants o usuaris i imaginar o dibuixar els recursos que exigeixen les seves necessitats específiques o bé descartar aquests
participants com a actius. Si torneu a provar la plantilla de dibuix d’un punt de contacte i compartiu i reviseu les vostres idees,
continuareu generant i perfeccionant la vostra proposta. Si consulteu la vostra matriu de resultats, hi veureu ressaltats els canvis
que voleu assolir.
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PER A LÍDERS I PERSONAL DIRECTIU QUE ES PREGUNTEN SI VAL LA PENA____________ _
Som conscients que aquestes plantilles no són pertinents per a totes les organitzacions o projectes. I, sens dubte, els líders i el
personal directiu que busquin una solució completa no la trobaran aquí. Per això, el títol inclou el terme disseny, ja que posa l’accent
en els cicles inicials de la recerca (exploració i síntesi), en la creació (proposta) i en el prototipatge (iteració), que formen part de la
difusa atenció al públic del desenvolupament de nous serveis. Després que hàgiu definit clarament la qüestió, que sapigueu què és
important per als destinataris o beneficiaris i que la vostra proposta està ben integrada, i que hàgiu rebut aportacions de les persones
que us poden ajudar a comprendre què significaria realment a la pràctica, el vostre disseny serà prou estable per començar a treballar
amb mètodes i eines de gestió i empresarials per formular-vos altres preguntes importants. Per tant, aquí no expliquem amb detall com
podeu prototipar aspectes del vostre servei o iniciativa empresarial; és possible que per fer-ho us calgui l’ajuda d’un especialista en
aquest tema. A més a més, hi ha molts altres recursos que us poden ajudar a desenvolupar les vostres idees. Així, per exemple, el
llenç del model de negoci social (social business model canvas) de The Young Foundation us ajudarà a descriure i iterar el model o els
models de negoci en què es basi la vostra proposta.

Les persones que treballin en organitzacions grans haurien d’adoptar (o potser deixar de banda...) els processos i les pràctiques que hi
trobaran. Nosaltres recomanem partir d’una comprensió profunda i meditada dels mons en què viuen les persones i articular els canvis
que tant elles com vosaltres voleu (els resultats) com a factors impulsors del treball de desenvolupament del servei, en comptes de
prendre com a punt de partida la manera com les coses sempre s’han fet o de deixar que siguin els models de finançament els que
determinin els models de servei. Els models de negoci són importants, però creiem que el model d’experiència de servei hauria
d’impulsar el model de negoci i no pas a l’inrevés.

Per tant, encara que aquests mètodes i plantilles no són els únics que podeu utilitzar, creiem que les idees que contenen són algunes
de les més importants. No ajudaran un equip a treballar amb detall com aconseguir recursos per a un servei o quins costos
comportarà, ni a definir mesures per determinar si aconsegueix els objectius, ni a crear descripcions de funcions ni a descriure
necessitats de formació detallades. Ara bé, si podeu aconseguir que els companys i companyes que treballen en finances, recursos
humans o tecnologies de la informació s’impliquin en els vostres tallers, els seus coneixements experts podran contribuir a generar
idees per veure què podrien significar a la pràctica. Tenir clar la manera de treballar ajudarà els membres de l’equip a comprendre en
quin punt del procés d’aprenentatge que heu emprès es troben.
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PER QUÈ LES COSES SERAN MÉS O MENYS IMPORTANTS SI SOU...
Una persona a la qual li agrada implicar-se en les coses al màxim. Podeu començar per gairebé qualsevol lloc, perquè us agrada
aprendre mitjançant la pràctica. No obstant això, els mètodes que associem amb el principi d’explorar poden ser un bon punt de partida, ja
que es tracta d’esbrinar alguna cosa inesperada sobre les persones a les quals voleu donar suport o amb les quals voleu treballar, en
especial si creieu que ja les coneixeu bé. També us agradarà el principi d’iteració, que posa l’accent a provar les coses.

Una persona que vol comprendre les idees abans de començar a utilitzar alguna cosa. Som conscients que les nostres plantilles no
són pertinents per a totes les organitzacions o projectes; per tant, us recomanem que les feu servir per crear les vostres pròpies plantilles,
emprant la terminologia i els conceptes de la vostra organització. Consulteu els materials de lectura i els vídeos que recomanem al final
d’aquesta publicació, i compareu-los amb la vostra manera d’abordar els canvis i el disseny.

Una persona que té una responsabilitat de lideratge. És possible que vulgueu tenir la certesa que aquests plantejaments i mètodes
funcionen abans d’invertir-hi. Segons el vostre estil de lideratge, pot ser que considereu la creativitat repartida que aquests mètodes
possibiliten com una oportunitat perquè l’organització o l’equip intenti treballar d’una altra manera i es comprometi productivament amb la
incertesa.

Una persona jove que fa poc que s’ha incorporat a un equip. És possible que encara no tingueu gaire capacitat d’influència, però podeu
interpretar aquests mètodes com una manera de fer dues coses: desenvolupar el vostre propi aprenentatge i les vostres habilitats, i també
donar suport al vostre equip i a l’organització en general perquè assoleixi els objectius d’una manera més eficaç. Suggerir als vostres
companys i companyes que provin alguns d’aquests mètodes us pot ajudar a fer totes dues coses.
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ELS MÈTODES
Els mètodes que detallem aquí s’han desenvolupat i perfeccionat

http://www.desis-network.org/

mitjançant moltes hores d’ús: els hem presentat a directius i emprenedors

http://www.participle.net/

de la Saïd Business School i a molts socis i iniciatives empresarials de The

http://www.enginegroup.co.uk/

Young Foundation. El nostre treball s’ha inspirat en projectes i publicacions
http://www.livework.co.uk/

de DESIS, Participle, Engine, Livework, MindLab, TACSI, ThinkPublic,
NESTA, d-School, OpenIDEO, SIX, etc.

http://www.mind-lab.dk/
http://www.tacsi.org.au/

L’ordre en què es presenten no és aleatori, però, com en el cas dels
principis, és important no interpretar-ho com una limitació. Pot ser que,

http://thinkpublic.com/
http://www.nesta.org.uk/

d’entrada, aquests mètodes us semblin difícils, poc naturals o poc clars,
però no passa res. Qualsevol incertesa podria representar per a la vostra

http://dschool.stanford.edu/

organització, per als seus interlocutors, per al seu públic i per a les seves

http://www.openideo.com/

necessitats una oportunitat molt valuosa per personalitzar el mètode.

http://www.socialinnovationexchange.org/

Recordeu que, segons el principi en què es treballi, aquests mètodes
poden donar uns resultats diferents.
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MÈTODE 1: DESCOBRIMENT D’ALGUNA
COSA INESPERADA
Objectiu
Si no podeu encarregar un treball de recerca etnogràfica, aquest
mètode ràpid us pot ajudar a obtenir més informació de les
persones amb les quals o per a les quals dissenyeu un servei.
Podeu decidir obtenir més informació de l’experiència d’un usuari o
beneficiari, però us recomanem que també penseu en altres
persones, en les seves vides o poblacions de residència, com
també en el personal de primera línia i les persones que treballen
entre bastidors i que poden tenir un paper important en una
organització o un servei.

Resultats
Observar de prop la vida de les persones pot semblar una cosa
banal, però aquesta atenció es veu recompensada quan deixeu de
mirar i escolteu amb més deteniment. Les troballes de la vostra
recerca us faciliten imatges més detallades i us poden ajudar a
detectar qüestions polèmiques inesperades.
Compartir les troballes aporta part de la textura i de la tensió de la
vida real al procés del disseny. Us diuen alguna cosa sobre allò
que està passant, però també us poden indicar fins a quin punt
aquest coneixement és parcial. Si heu descobert alguna cosa
inesperada, comenteu-ne el que us hagi sorprès.

Com podeu fer-ho
Oblideu-vos de l’ordinador i sortiu al carrer! Imagineu-vos que es

Trobar maneres d’integrar les vostres idees i d’aprendre al llarg del

tracta d’un treball de camp, inspirat en un plantejament etnogràfic

procés de desenvolupament fa que les experiències de la gent es

de la vida quotidiana de les persones en el seu propi entorn. Feu

mantinguin vives en el projecte, cosa que serà especialment

una entrevista oberta per conèixer la vida quotidiana d’una

important més endavant, quan tracteu d’iterar les vostres idees i

persona. Seguiu de prop un usuari del servei o un membre del

mireu d’avaluar com podrien ser. L’ús de vídeo i imatges permetrà

personal i feu fotografies (amb el seu permís) dels seus punts de

que l’equip es mantingui obert a aquestes experiències viscudes

contacte i de les persones amb les quals interactua. Demaneu a

(què signifiquen les coses per a la gent).

les persones que facin vídeos o fotografies de les coses que els
cridin l’atenció i que després us els ensenyin.

Menú de mètodes per al disseny, beta
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Quins nous aspectes
reveladors i inesperats
podríeu descobrir si
arribéssiu a conèixer
alguns dels participants,
usuaris o beneficiaris i
sabéssiu quines són les
seves experiències
quotidianes?

Pot ser que allò que
descobriu no estigui
perfectament ordenat i que
costi una mica d’entendre.
És possible que descobriu
algunes qüestions
polèmiques o ambigües
que requereixin més
reflexions i debats. Un
exemple és si les persones
grans són un recurs per a
la societat, o si només
tenen necessitats i
representen una càrrega.
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MÈTODE 2: CREACIÓ D’UN PERFIL
Com podem fer-ho
Objectiu
Aquest mètode ajuda a veure el detall i la complexitat de
la vida d’una persona (i del seu entorn). Crear un perfil
ajuda l’equip a concentrar-se en la diversitat de les
persones que formen part d’un servei. El procés de crear
i usar perfils també fomenta el tipus de pensament
creatiu necessari per generar idees noves per al vostre
servei.

Com a eina de recerca. Utilitzeu la plantilla per estructurar una
entrevista amb algú, per ajudar a visibilitzar diferents aspectes
de la seva vida i del seu entorn.

Com a activitat d’un taller. Utilitzeu la plantilla en grups reduïts
per crear la imatge d’una persona i el seu entorn. Preneu
cadascun dels aspectes descrits en la plantilla i després
establiu associacions lliures al seu voltant; escriviu les vostres
idees i dibuixeu-les en un full en blanc de grans dimensions.

Resultats

Incloeu-hi coses que no semblin directament pertinents per al

Mitjançant aquest mètode podem començar a comprendre

servei que dissenyeu, però que siguin essencials per

que una persona està connectada amb moltes altres

desenvolupar un perfil significatiu i complet amb el qual tot

persones, organitzacions i coses, raó per la qual no és un

l’equip es pugui relacionar.

actor independent sense una història de fons. Aquest
mètode es tradueix en un objecte frontera que pot ajudar a

Imagineu-vos que sou un psicòleg i un antropòleg que busca

unir un equip i que es pot tornar a consultar. Un perfil

idees sobre les actituds i les motivacions, els punts de contacte

satisfactori es tracta com si fos una persona real i s’utilitza

i les estructures de relació de la persona que esteu creant. Per

per provar les idees preguntant-li si funcionarien per a ella.

fer-ho, podeu utilitzar experiència de la vostra vida laboral i
quotidiana, informació dels mitjans de comunicació o,
preferiblement, algunes entrevistes ràpides de recerca.

Perfil
Aquesta plantilla us ajudarà a descriure l’usuari i el seu entorn.
Relacions i connexions

Connexions

Busqueu o dibuixeu una imatge d’aquesta
persona.

Objectes
Biografia

Amb qui està connectat?
Com?
(Incloeu-hi les persones i
organitzacions que coneix i les
que no coneix.)

Amb quins objectes
físics i digitals està
connectat?

Nom
Edat

Com, on i quan?

Gènere i família
Context en què viu

Models mentals

Feina

Qui és?

Maneres de fer

Habilitats

Els set punts clau

Com aprèn?
Amb quins elements
s’arriba a aquesta
conclusió? Quines
habilitats i coneixements
té aquesta persona?

Quines activitats són usuals o
habituals per a aquesta
persona?
Què seria nou per
a ella?

Coses importants i valors

On és?

Anoteu els vostres supòsits:

Pensaments
Què opina (pensa o
creu) del món que
l’envolta?

Autopercepció
Què opina de si mateix?
Quins elements
configuren aquesta
opinió?

Plaers

Objecte

Com es diverteix?
(Tant en la vida quotidiana
com en ocasions
especials.)

Trieu un objecte personal
que tingui un sentit per a
aquesta persona i
comenteu què
significa per a ella i
per què.

Font: Kimbell i Julier 2012. Menú de mètodes per al disseny social
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MÈTODE 3: DESCRIPCIÓ DELS FACTORS
IMPULSORS DE CANVI
Objectius

Com podem fer-ho

Comprendre les qüestions clau que configuren l’entorn més

Dibuixeu una graella en un full de paper molt gran o en una finestra.

ampli que pot tenir un impacte en el vostre servei o

A la part superior, poseu-hi el període de temps pertinent; per

organització en els anys vinents. Identifiqueu per què pot

exemple, 5, 10 o 20 anys. A la part esquerra, escriviu-hi diversos

ser

un

aspectes del canvi: polítics, econòmics, socioculturals, tecnològics,

plantejament nou, i proporcioneu detalls sobre quins poden

jurídics, ambientals o altres aspectes específics de la vostra feina,

ser els indicadors clau de canvi.

com ara malaltia crònica o immigració. Repartiu notes adhesives als

necessari

redissenyar

el

servei

o

adoptar

participants i demaneu-los que escriguin exemples d’esdeveniments
futurs, idees, productes o persones que associïn amb alguna de les
Resultats

categories. Després, demaneu-los que comparteixin les seves idees

Una comprensió compartida de les qüestions més àmplies que

amb la resta del grup, de manera que de mica en mica omplin la

configuren el context futur del vostre servei o organització. Si

graella amb les notes adhesives. Si és possible, inviteu un acadèmic

es crea conjuntament en un grup, la matriu dels factors

o futurista perquè abans doni una visió general que us provoqui o

impulsors de canvi ajuda l’equip a veure les coses des de

inspiri. Reflexioneu com a grup què us sembla aquesta imatge del

perspectives diferents i pot fomentar un debat crític i creativitat.

futur i què pot significar per a les persones i les organitzacions. Quins

També pot ressaltar àrees importants de consens i de

són els punts de tensió, els punts polèmics o les incògnites que hi ha

desacord.

a la graella?
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MÈTODE 4: CREACIÓ D’UNA
GUIA IL·LUSTRADA
Objectiu
Fer-se una idea del que implica utilitzar un servei o un
conjunt de serveis relacionats, des del principi fins al final.
Aquest mètode permet centrar-se en l’experiència dels
usurais desenvolupant una narrativa humana. També ajuda
els participants a comprendre les bretxes i les coincidències
que poden haver-hi entre diferents proveïdors.
Com podem fer-ho
Utilitzeu aquesta plantilla per fer la vostra pròpia plantilla i
indicar-hi la manera com una persona interactua amb una
organització. Utilitzeu la plantilla per estructurar una historieta
gràfica que descrigui la seva interacció amb un servei durant
un període de temps específic. Incloeu-hi les persones, els
documents, les tecnologies i els llocs que el servei pot

Resultats

comportar. Si podeu, utilitzeu fotos i imprimiu el material

Ajuda l’equip a centrar-se en l’experiència del usuaris d’un servei, en

perquè la vostra història cobri vida. L’ideal seria que féssiu

comptes de veure’ls a través de la lent d’una única especialitat o

això diverses vegades per a diferents participants, usuaris o

funció organitzativa. Permet comprendre a escala humana —i no de

membres del personal; així obtindríeu diverses perspectives.

sistema— un servei o les interaccions amb una organització.

Recordeu que l’acte de dibuixar les vostres idees us
despertarà la creativitat; per tant, no cal que hàgiu treballat a
fons la història perquè la comenceu a escriure.

Guia il·lustrada
Viatge emocional – Quines emocions?

Utilitzeu aquesta estructura per imaginar una història del vostre usuari o client a mesura que participa en la vostra oferta.
El vostre usuari en la seva vida quotidiana.
Reptes i activitats

Com interactua amb la vostra oferta?
Quan, on, per què, com?

Què és diferent o millor per a l’usuari com a resultat de comprometre’s amb la vostra oferta?

El vostre
usuari

Coneixements
Sentiments
Fets
Coses
Quines
fa servir?
Gent
Qui més hi
participa?
Organitzacions
Quines hi
participen?
Actius
Quins
recursos
implica?

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Quin és el marc temporal durant el qual transcorre la història (una hora, un dia, una setmana, un mes, un any. tota la vida)?
Font: Kimbell i Julier 2012. Menú de mètodes per al disseny social
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MÈTODE 5: DEFINICIÓ DEL PROBLEMA
Objectiu

Resultats

Definir una imatge de nombrosos problemes

Ajuda els membres d’un grup a posar de manifest els seus

complexos i interconnectats, per tal d’obtenir una

supòsits tàcits sobre com interpreten allò que està passant i

qüestió clau que es podria treballar per millorar-la.

per què és important. Desafia l’equip a examinar la manera
com tracta el problema i li proporciona un espai per

Com podem fer-ho

reconsiderar-lo des d’un altre punt de vista, que pot ser

En equips reduïts, reviseu la plantilla de definició del
problema

per

a

una

persona

o

organització

específica i escriviu notes en un full de paper en
blanc de grans dimensions. Podeu fer-ho diverses
vegades per obtenir perspectives diferents.
Compareu

les

vostres

versions

i,

tot seguit,

comenteu si arribeu a les mateixes hipòtesis i veieu
les coses de la mateixa manera. Després, intenteu
replantejar el problema; per exemple, què passa si
considereu que la gent gran té capacitats en
comptes de necessitats? O si una trobada de milers
de joves es considera com un festival i no pas com
un problema d’ordre públic?
.

polèmic i que pot suposar un canvi.

Definició del problema
Feu servir aquesta plantilla per concretar i definir el problema.

Quin és el
problema?

Per a qui és
un
problema?

Quins factors
socials o
culturals
configuren
aquest
problema?

Quines proves
teniu que això
és un problema
important?

Es pot reflexionar sobre
aquest problema d’una
manera diferent? Es pot
reformular?
Font: Kimbell i Julier 2012. Menú de mètodes per al disseny social
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MÈTODE 6: (RE)DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA
Objectiu

Resultats

Ajudar a desenvolupar el concepte bàsic d’una nova
iniciativa empresarial o servei i a articular-ne els beneficis i
les característiques amb més precisió. Vincula els beneficis
i les experiències tant per a particulars (com ara els usuaris
o beneficiaris) com per a l’organització o el grup que
organitza la nova oferta.

Una comprensió més clara del concepte que desenvolupeu amb el
servei o producte. La utilització d’aquest mètode comença a vincular
el que significa la proposta tant per als usuaris com per a
l’organització implicada.

Com podem fer-ho
Reviseu la plantilla prestant atenció a la manera com els
usuaris i l’organització implicada perceben l’impacte de la
vostra idea. Si creieu que aquesta idea beneficiarà diferents
tipus d’usuaris, empleneu la plantilla per a cadascuna d’ells.
Això us aportarà la visió de diferents usuaris amb diferents
prioritats i us permetrà veure fins a quin punt es tracta d’una
proposta.

Si heu desenvolupat la idea com a grup, podeu emplenar la
plantilla individualment i, a continuació, us podeu reunir i
comparar les diferents plantilles que heu desenvolupat.
Disposeu d’un llenguatge compartit per parlar del que és
important per als destinataris del servei?

A través d’aquest procés podeu decidir si voleu continuar investigant
per obtenir més informació dels destinataris del servei, o bé si esteu
en disposició d’avançar i avaluar amb més precisió les implicacions
pràctiques del concepte.

Proposta
Feu servir aquesta plantilla per resumir la vostra visió del servei.

Característiques i avantatges Qualitats
Usuari

Usuari

Usuari

Usuari

Millores

Útil

Usuari

Usuari

Participant

Qüestió o
problema
actual

Incògnita

Què ofereix?
Supòsit
s

Alternatives
disponibles

Resultats i beneficis

M’ajuda o ens ajuda a
aconseguir una cosa

Ben elaborada

Fàcil d’usar.
Bon ús dels recursos

Maca
Agradable
Significativa

Reptes organitzatius

Innovació disruptiva
Millora gradual

Organització

Organització

Organització

Organització

Organització

Organització

Font: Kimbell i Julier 2012. Menú de mètodes per al disseny social
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MÈTODE 7: MAPATGE D’UN ECOSISTEMA DE SERVEIS
Objectiu

Preparació opcional: feu un joc de targetes

Fer un mapatge de les persones, organitzacions i coses que

Si disposeu dels recursos necessaris, podeu adaptar aquest mètode

hi ha (o que hi podria haver) al voltant d’un participant i

al vostre context específic i preparar algunes targetes amb antelació

reflexionar sobre la manera com aquests elements diferents

per utilitzar-les en la versió 1 o en la versió 2 d’aquest mètode. No

estan connectats entre si. Ajudar un equip perquè en

cal tenir coneixements de disseny gràfic; només cal una actitud

comptes de pensar només en les persones i organitzacions

inquieta, accés a Internet, una impressora de color i unes tisores.

presti atenció a les coses que formen part d’interaccions
mútues, com ara bases de dades, formularis de sol·licitud o

En primer lloc, feu una llista dels aspectes del servei o de

d’avaluació, fullets, pòsters, targetes de soci, sales de

l’organització en què us vulgueu centrar. Si heu creat perfils, us

reunions, cadires, autobusos, tasses de te, llocs web i apps.

seran útils per recordar quines coses, persones, organitzacions i
llocs formen part de la vida dels usuaris amb què treballeu. Si és
possible, feu servir fotos en color o imatges (entre 30 i 50) que

Resultat

representin aquestes coses o hi facin referència. Imprimiu-les en un

Una comprensió compartida del complex món de les

DIN A4 (unes 8 imatges en cada pàgina). Si no trobeu alguna

persones, coses i organitzacions que conformen els serveis.

imatge, podeu feu servir paraules o frases, de manera que al final

Aquest mètode permet mapar els recursos i les connexions

tingueu un joc de targetes que continguin paraules i imatges.

existents (consulteu «Com podem fer-ho: versió 1»), o
suggerir noves col·laboracions o configuracions (consulteu

Prepareu tants jocs de targetes com calgui perquè grups reduïts de

«Com podem fer-ho: versió 2»). També destaca els punts de

participants puguin utilitzar-los en el taller. Assegureu-vos que també

contacte materials i digitals que formen part de la vida

hi hagi targetes en blanc o notes adhesives perquè hi puguin afegir

quotidiana, en comptes d’ignorar-los.

altres ingredients.
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Com podem fer-ho: versió 1. Descripció de l’estat actual

Com podem fer-ho: versió 2. Reconfiguració de l’estat futur

Dibuixeu un conjunt de cercles concèntrics en un full de paper de grans

Dibuixeu un conjunt de cercles concèntrics en un full de paper de grans

dimensions, trieu un usuari o participant* i poseu-lo al centre. Ha de

dimensions, trieu un usuari o participant* i poseu-lo al centre. Ha de quedar

quedar ben clar qui és aquesta persona i per què l’heu triada (a partir de

ben clar qui és aquesta persona i per què l’heu triada (a partir de la informació

la informació facilitada per un perfil sobre la vida d’algú). Demaneu als

facilitada per un perfil sobre la vida d’algú). Demaneu als integrants del grup

integrants del grup que se centrin en la manera com les coses estan ara.

que se centrin en la manera com les coses podrien ser en el futur i
especifiqueu quan (l’any vinent, d’aquí a cinc anys...).

A continuació, escriviu en notes adhesives tots els punts de contacte,
persones o organitzacions que hi ha en la vida d’aquesta persona. Si heu

Ara, com a grup, organitzeu tots els punts de contacte, persones o

fet un joc de targetes amb algunes d’aquestes notes, assegureu-vos que

organitzacions que hi ha en la vida futura d’aquesta persona. Si heu fet un joc

tothom hi tingui accés. Demaneu als membres del grup que organitzin les

de targetes amb algunes d’aquestes notes, assegureu-vos que tothom hi

targetes o notes adhesives en els cercles amb relació a la persona o

tingui accés. Demaneu als membres del grup que organitzin les targetes o

cosa central. Com més important sigui la cosa o la persona, més a prop

notes adhesives en els cercles amb relació a la persona o cosa central. Com

ha d’estar del centre. L’objectiu és mapar 25 coses o persones com a

més important sigui la cosa o la persona, més a prop ha d’estar del centre.

mínim.

L’objectiu és mapar 25 coses o persones com a mínim.

Demaneu als participants que presentin els seus mapatges a la resta del

Feu preguntes que se centrin en les persones i organitzacions implicades; per

grup. Comenteu les connexions importants que hi ha entre les diferents

exemple, «Què succeiria si passés x?» (prenent com a referència el vostre

coses representades per les targetes (per exemple, partenariats formals

mètode de factors impulsors de canvi). Intenteu replantejar la situació (prenent

o informals, factors socioculturals o proximitat) i quins ingredients poden

com a referència el vostre mètode de definició del problema). Exploreu de

ser importants però no es veuen (per exemple, bases de dades) o es

quina manera aquests esdeveniments podrien canviar les coses; potser

donen per fets (per exemple, carnets de membre).

haureu de canviar les targetes de lloc o afegir-n’hi de noves. Què significaria
això?

Pregunteu quina feina s’està duent a terme per mantenir les coses
connectades i considereu fins a quin punt els ingredients que heu mapat

Demaneu als participants que presentin els seus ecosistemes a la resta del

es poden descriure com a independents els uns dels altres.

grup. Reflexioneu sobre les similituds i les diferències. Aquestes imatges es
corresponen amb la realitat actual? Podeu trobar maneres d’imaginar

*Al centre també hi podeu posar un punt de
contacte, com ara un formulari d’avaluació de
necessitats.

escenaris alternatius plausibles?
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MÈTODE 8: SEGMENTACIÓ PER TEMES
Objectiu

Com podem fer-ho

Ajudar un equip a definir i acordar el públic objectiu en què es

En primer lloc, agrupeu la vostra recerca i anàlisi, com ara els

vol centrar o amb el qual vol treballar. Trobar una manera de

perfils, les guies il·lustrades i els ecosistemes de serveis que

dividir (o segmentar) un públic gran, de manera que la

hàgiu elaborat. Reviseu aquest material en un grup mixt, a fi i

proposta del servei es pugui dissenyar i desenvolupar perquè

efecte que tothom conegui els vostres usuaris o beneficiaris clau;

respongui millor a les necessitats i els recursos de les

després, reflexioneu sobre els temes que sorgeixen a partir de la

persones. Per a aquest mètode cal molta imaginació. Mireu

vida de les persones. Per exemple, si treballeu en la cura de la

de

gent gran, podeu identificar temes com ara la pèrdua d’identitat o

no

segmentar

les

persones

fent

servir

criteris

convencionals, com ara l’edat o els ingressos. Sintetitzeu els

la millor manera de demanar ajuda.

debats en grup i mireu de centrar-vos en els costums de les
persones i en els significats que un servei o producte té per a

Feu una llista de temes i, a continuació, decidiu entre tots quins

elles. Així, per exemple, podeu ampliar les connexions amb

són els quatre temes més importants.

persones o utilitzar les capacitats al màxim.
Ara, trieu dos d’aquests temes: seran els eixos d’una graella de
Resultat
Una manera de reflexionar sobre les persones o el públic
objectiu específic amb el qual voleu treballar. Una estructura
que reconeix les necessitats i els recursos dels usuaris, i una
manera de dividir-los, creada per tot l’equip. La segmentació
resultant (és a dir, la graella o graelles de 2 x 2 que elaboreu)
serà un objecte frontera important per a l’equip.

2 x 2. Seleccioneu algunes persones del vostre públic objectiu
(del mètode del perfil) i escriviu-ne els detalls bàsics en notes
adhesives. Comenteu on encaixen dins d’aquesta matriu i, quan
l’equip cregui que els ha trobat el lloc correcte, enganxeu-hi les
notes adhesives (que representen persones), de manera que
quedin repartides per la graella. Feu el mateix amb els altres dos
temes triats. Després d’haver fet això un parell de vegades, el
grup es podrà fer una idea de quina és la millor manera de dividir
el públic objectiu utilitzant temes que tinguin una relació més
significativa amb la seva experiència viscuda.
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MÈTODE 9: DIBUIXAR UN PUNT DE CONTACTE
Objectiu

Com podem fer-ho

Aquest mètode explora els punts de contacte implicats en

Dibuixeu en un full de paper (DIA A4) un punt de contacte

divulgar, prestar o fer servir un servei o producte. Es pot

relacionat amb la iniciativa, servei o producte. Pot ser un

utilitzar per analitzar alguna cosa que ja existeix, o per

pòster, una pàgina web, la pantalla d’una app, un signe, un

inventar un nou punt de contacte que considereu que hi ha

formulari per emplenar, un edifici, un embalatge, una carta,

d’haver. L’acte de dibuixar, fins i tot abans de saber tot el

etc. Tant se val que els dibuixos siguin bons o dolents. En

que us cal saber, activarà la vostra creativitat.

treure les idees que tenim al cap les podem compartir i
millorar amb la resta del grup.

Resultats
Dibuixos de punts de contacte que fan que una proposta
emergent sigui tangible i comprensible a escala humana.
Oportunitats per comparar idees que han desenvolupat els
membres de l’equip. Percepcions que quan només havíeu
parlat o escrit sobre les vostres idees no s’havien posat de
manifest. Una idea més concreta de la iniciativa, servei o
producte, de manera que l’equip tindrà una visió més real de
les coses i les podrà comprendre millor.

Podeu dibuixar punts de contacte de manera individual i
després comparar i combinar les idees més bones en una
sola versió. Dibuixar un punt de contacte existent us
permetrà analitzar-lo millor i definir-ne els punts bons i
dolents, així com les oportunitats de millora.
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MÈTODE 10: ELABORACIÓ D’UNA MATRIU
DE RESULTATS
Objectiu

Com podem utilitzar-lo

Ajudar l’equip a definir i acordar els grups de persones en què es

Dibuixeu la plantilla en un full de paper gran i enganxeu-lo a

vol centrar o amb els quals vol treballar, i concretar els resultats

la paret. Demaneu als integrants del grup que comencin a

que la iniciativa empresarial, el servei o el producte poden tenir

suggerir els resultats que voleu assolir per a uns grups

en les seves vides.

específics. La segmentació per marc de pràctiques us

Establir vincles explícits entre les diferents persones amb les

ajudarà a identificar els grups amb els quals voleu treballar.

quals voleu treballar o col·laborar, i l’impacte que la iniciativa

Les vostres propostes us ajudaran a reflexionar sobre quins

empresarial, el servei o el producte pot tenir en les seves vides.

són els diferents resultats que aquests grups volen (o que
d’altres podrien voler per a ells).

Resultat
Un primer intent de comprendre els resultats que es pretenen

Després d’haver descrit els resultats que preteneu obtenir i

assolir. Una comprensió bàsica de com avaluar els canvis perquè

cap als quals cal treballar, procureu descriure les mesures

l’impacte que tingui la iniciativa, el servei o el producte es pugui

que podrien confirmar que aquests resultats s’hagin assolit. A

compartir amb altres persones. Aquest mètode proporciona un punt

continuació, reflexioneu sobre com podeu mirar d’aconseguir

de partida important i ajuda a treballar cap a l’assoliment de marcs

aquestes mesures: es tracta de dades disponibles o cal

de resultats significatius i assolibles i a investigar per obtenir les

organitzar

dades necessàries.

Finalment, identifiqueu els diferents públics o interlocutors

recursos

per

recopilar-les

i

interpretar-les?

que poden estar interessats en aquests resultats.

Matriu de resultats
Utilitzeu aquesta plantilla per definir els resultats que voleu obtenir per als grups específics cap als quals cal treballar.

Segment o
grup
específic

Informació sobre
què és important per
a aquest grup

Resultat 1. El canvi
notable com a
resultat del servei,
producte o iniciativa
empresarial

Mesura 1. Com es
mostra aquest
canvi mitjançant la
recopilació de
dades

Resultat 2. El canvi
notable com a
resultat del servei,
producte o iniciativa
empresarial

1

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Mesura 2. Com es
mostra aquest canvi
mitjançant la
recopilació de
dades
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MÈTODE 11: ELABORACIÓ D’UN BLUEPRINTING
Com podem utilitzar-lo
Objectiu
Fer-se una idea de com les noves idees que es
proposen repercutiran en els usuaris del servei, el
personal i altres col·lectius de persones, tant des del

Si treballeu en equips petits amb un ampli ventall de
coneixements i d’antecedents, utilitzeu la plantilla per
reflexionar sobre els diversos ingredients implicats en
la creació, la producció i l’ús del servei o producte.

punt de vista de l’ús extern com del de les
organitzacions implicades; o bé, analitzar detalladament un servei existent. Vincula allò que un usuari
específic experimenta, els seus propis recursos i els
que troba en les organitzacions implicades. Aquest
mètode contribueix a explicitar els recursos nous que
són necessaris o com s’han de reconfigurar els antics
per aconseguir la idea proposada.

Podeu fer servir la plantilla per analitzar la situació
actual o el servei existent, o bé per analitzar la
proposta nova. En qualsevol de tots dos casos, la
plantilla

us

permetrà

ressaltar

els

recursos

i

processos clau que necessiten, entre bastidors, les
organitzacions implicades i, a més a més, els vincula
amb

el

que

altres

persones

—com

ara

els

Resultats

participants— han de fer i han de conèixer. Quan feu

Permet visualitzar un procés de servei i l’articula, a escala

servir aquest mètode, assegureu-vos que elaboreu un

humana, a altres membres del grup o interlocutors.

blueprinting per als diversos tipus de beneficiaris de

L’elaboració d’un blueprinting permet identificar i treballar

la iniciativa, servei o producte que dissenyeu, i

les bretxes o els problemes que presenta una idea.

procureu preveure quina serà la seva resposta.

Blueprinting
Utilitzeu aquesta plantilla per descriure o imaginar la implicació d’un participant en el servei.
Quan el
coneix

Quan s’hi
apunta

Quan l’utilitza per
primera vegada

Quan el torna
a utilitzar

Quan el deixa
d’utilitzar

Coses,
mitjans i
dispositius

Allò que
l’usuari fa,
sent, sap,
pensa
Allò que
altres
persones
fan, senten,
saben,
pensen
Allò que el
personal
del servei
fa, sent,
sap, pensa

El lloc on
passen les
coses

Allò que el
personal del
servei fa,
sent, sap,
pensa

Suport de
què disposa
el servei
Font: Kimbell i Julier 2012. Menú de mètodes per al disseny social.
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RECEPTES
Aquestes receptes suggereixen diferents maneres de combinar els
ingredients de l’entorn social, a través dels diversos mètodes que hem
descrit abans, per a uns propòsits concrets, però en cap cas no són
exhaustives.

Us ofereixen diverses eines per ajudar-vos a abordar un problema, ja sigui
vostre o del vostre equip o organització, i us expliquen de quina manera
podeu utilitzar els diversos mètodes per aconseguir la implicació productiva
dels companys a l’hora de buscar noves maneres de configurar nous
serveis o iniciatives. Nosaltres recomanem que abans de fer servir
aquestes receptes s’encarregui o es dugui a terme un treball de recerca
etnogràfica o algun altre tipus de recerca qualitativa per tal de comprendre
millor els problemes o punts polèmics. Això, però, no sempre és possible.

Aquestes receptes no poden substituir l’experiència ni els coneixements de
professionals competents en la utilització d’aquests mètodes, com és el cas
d’alguns dissenyadors i emprenedors que fa anys que es dediquen a la
creació de nous productes o serveis. Ara bé, com passa amb les receptes
d’un llibre de cuina, us donen una idea de com podeu combinar els
ingredients bàsics de qualsevol projecte (persones, eines digitals i materials
i organitzacions) per treballar plegats i abordar qüestions importants.

45
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RECEPTA 1
Avaluació del servei
Activitat

46

Principis: explorar, comprendre

Resultat

Creació de perfils i guies il∙lustrades a partir de les
entrevistes i visites realitzades

Us permet comprendre i valorar les experiències i els recursos dels
participants, així com ser conscients del que va malament i del que
funciona

Activitat

Resultat

Descobriment d’alguna cosa inesperada: fer una
anàlisi dels punts de contacte que hi ha al servei

Us permet ser sensibles al fet que els punts de contacte són decisius per al
servei existent i representen oportunitats de canvi

Activitat

Resultat

Elaboració de blueprintings que posin de manifest
problemes i oportunitats, sobretot per centrar‐se en
els moments en què les coses no van bé

Us permet entendre els punts en què els participants, l’organització i
els recursos no estan ben alineats o connectats

Activitat

Resultat

Segmentació per temes i creació d’una matriu de
resultats

Us permet concretar els grups de persones a les quals voleu arribar i
amb les quals voleu treballar, així com centrar‐vos en els resultats que
es volen assolir

Activitat

Resultat

Definició del problema

Us permet revisar, i possiblement replantejar‐vos, la manera com
penseu en el servei, en el que és important i per què

Activitat

Resultat

Després d’haver revisat aquests materials, definiu i
acordeu quins problemes i oportunitats són més
importants i planifiqueu una conversa sobre el que cal
canviar

Us permet comprendre millor els problemes i les oportunitats i us
prepara per actuar i començar a fer canvis

+
+
+
+
=
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RECEPTA 2
Resultats ràpids
Activitat

47

Principis: explorar, comprendre, proposar

Resultat

Creació de perfils i guies il∙lustrades a partir
de les entrevistes i visites realitzades

Us permet comprendre i valorar les experiències i els recursos dels
participants, així com ser conscients del que va malament i del que
funciona

Activitat

Resultat

Definició del problema

Us permet revisar, i possiblement replantejar‐vos, la manera com penseu
en el servei, en el que és important i per què

Activitat

Resultat

(Re)definició de la proposta per a usuaris existents o,
probablement, per a altres destinataris o participants

Us permet identificar i aclarir què ofereix un servei per a grups específics i
comparar la situació real amb el que penseu que passa

Activitat

Resultat

Fer un mapatge de l’ecosistema d’un servei

Us permet identificar recursos que abans no veieu tan obvis o viables i
detectar oportunitats per reconfigurar recursos en l’ecosistema d’un
servei

Activitat

Resultat

Elaboració de blueprintings per a una versió futura del
servei que identifiqui oportunitats de canvi que siguin
realistes pel que fa al temps, a la qualitat i al
pressupost

Us permet comprendre les deficiències en alineació i connexió entre
participants, organització i recursos , i facilita a l’equip que ha de dur
a terme els canvis entendre com la seva tasca es relaciona amb la
dels altres

Activitat

Resultat

Després d’haver revisat aquests materials, definiu i
acordeu les mesures que caldrà adoptar a continuació,
amb els recursos disponibles, per implementar els nous
dissenys que hàgiu creat

Us prepara per començar a implementar els canvis; els membres de
l’equip que ha de dur a terme aquesta tasca estaran més capacitats per
treballar millor plegats i per comprendre de quina manera les seves
activitats s’emmarquen en les experiències dels participants.

+
+
+
+
=
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RECEPTA 3
Millora

Principis: explorar, comprendre, proposar, iterar

Activitat

Resultat

Descobriment d’alguna cosa inesperada, elaboració de perfils i
guies il∙lustrades i segmentació per temes

Us permet comprendre i valorar les experiències i els recursos dels
participants, així com ser conscients del que va malament i del que
funciona

Activitat

Resultat

Definició del problema

Us permet revisar el servei —i probablement replantejar‐lo—, i alhora us
impulsa a considerar què és important i per què

Activitat

Resultat

(Re)definició de la proposta i creació d’una matriu de
resultats

Us permet identificar i aclarir què ofereix un servei i comparar la
situació real amb el que penseu que passa

Activitat
Mapatge de l’ecosistema d’un servei

Resultat
Us permet identificar recursos que abans no veieu tan obvis o viables i
detectar oportunitats per reconfigurar recursos en l’ecosistema del
servei i innovar per crear valor

Activitat

Resultat

Elaboració de blueprintings per a una versió futura del
servei que identifiqui oportunitats de canvi que siguin
realistes pel que fa al temps, a la qualitat i al
pressupost

Us permet comprendre les deficiències en alineació i connexió entre
participants, organització i recursos

Activitat

Resultat

Després d’haver revisat aquests materials, definiu i
acordeu les mesures que caldrà adoptar a continuació

Us prepara per avançar i reunir recursos, calcular‐ne el cost i fer
experiments ràpids per provar les vostres idees

+
+
+
+
=
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RECEPTA 4
Innovació

Modes: explorar, comprendre, proposar, iterar

Activitat

Resultat

Descobriment d’alguna cosa inesperada, elaboració de perfils i
guies il∙lustrades i segmentació per temes

Us permet comprendre i valorar les experiències i els recursos dels
participants, així com ser conscients del que va malament i del que
funciona

Activitat

Resultat

Factors impulsors de canvi i definició dels problemes

Us permet revisar el servei —i probablement replantejar‐lo—, en el
context d’esdeveniments més amplis

Activitat

Resultat

(Re)definició de la proposta i creació d’una matriu de resultats
per a participants específics

Us permet identificar i aclarir què oferirà un servei als participants i
com es podria traduir en l’obtenció de resultats cap als quals esteu
treballant i que potser encara no sou capaços de definir o d’avaluar

Activitat

Resultat

Cicles iteratius d’elaboració de guies il∙lustrades, de dibuixos
de punts de contacte i de mapatge de l’ecosistema d’un
servei

Us permet detectar oportunitats per reconfigurar recursos en
l’ecosistema d’un servei i per crear nous punts de contacte

Activitat

Resultat

Elaboració de blueprintings per a una versió futura del
servei que identifiqui oportunitats de canvi, algunes de
les quals poden ser difícils de dur a terme

Us permet tenir una conversa col∙lectiva sobre com algunes
d’aquestes propostes canviaran la manera com els participants,
l’organització i els recursos es combinen i s’alineen

Activitat

Resultat

Després d’haver revisat aquests materials, definiu i
acordeu les mesures que caldrà adoptar a continuació,
però alhora trobeu maneres d’implicar altres
participants en el desenvolupament de més idees

Us prepara per avançar i reunir recursos, implicar els participants i
aprendre de cicles de prototipatge ràpid a partir de les vostres idees

+
+
+
+
=
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GLOSSARI
Beta. Aquest terme prové del

Mètode. Activitat, o manera de fer

Servei. Configuració del conjunt de

desenvolupament de programari. Fa

alguna cosa, que permet obtenir un

persones i coses digitals i materials

referència a una versió operativa que,

coneixement més profund i proporciona

que donen suport a la cocreació de

si bé és completa, representa un

una estructura per treballar. Activitat que

valor.

primer intent que es modificarà més

fa avançar les coses.
Punt de contacte. Objecte digital o

endavant.
Xarxa. Conjunt d’éssers humans i de

material amb què els usuaris o clients

Objecte frontera. Document o

coses digitals i materials que es

interactuen quan s’impliquen en una

diagrama que ajuda les persones de

connecten entre si perquè hi hagi o passi

organització, una iniciativa o un servei.

diferents equips o departaments a dur a

alguna cosa (per exemple, cadira-

terme la tasca col·laborativa. Encara

persona-teclat-PowerPoint). Pot ser que

que té un mateix significat per a totes

no vegeu els límits d’una xarxa fins que

aquestes persones, les ajuda a centrar-

no comenceu a fer-ne un mapatge.

se en els seus camps concrets.
Participant. Emprem aquest terme per
referir-nos a l’ampli ventall de
Dissenyar. Concebre un curs d’acció
per canviar una situació existent i
obtenir-ne una altra de preferida
(Herbert Simon, 1969); treballar per
assolir un canvi que sigui significatiu,
eficaç i valuós per a les persones
participants mitjançant un procés pràctic
i d’exploració que cada vegada esdevé
més específic.

persones que s’implicaran en un
projecte mitjançant mètodes de
disseny social (clients, usuaris,
activistes, voluntaris i beneficiaris).
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OBSERVACIONS SOBRE LES NOTES ADHESIVES___________________________________
Fa dues dècades, l’objecte que sens dubte s’associava amb un
dissenyador era un llapis. Al llarg de l’última dècada, però, el llapis s’ha
substituït per les notes adhesives (Post-it®), la qual cosa posa de manifest
que alguns dissenyadors han passat de dissenyar productes a utilitzar
mètodes per abordar qüestions organitzatives i socials complexes.
Ara bé, els mètodes basats en el disseny comporten alguna cosa més que
l’ús de notes adhesives. Amb tot, són molt útils —encara que això depèn
de la manera com s’utilitzen— per ajudar a captar ràpidament les idees de
grups de persones, compartir-les i revisar-les col·lectivament. Ajuden a
visualitzar conceptes i inquietuds complexos de diferents persones que
participen en un projecte; a més a més, impulsen la creativitat i el debat en
grup.
Recomanem que quan es faci servir aquest menú de mètodes sempre es
tingui a mà el següent:
-

Notes adhesives de diferents mides i colors

-

Paper blanc de diferents mides i alguns fulls grans (DIN A1) o un
paperògraf

-

Retoladors de colors (prims i gruixuts)

-

Pasta adhesiva per enganxar paper a les parets

-

Tisores

-

Les plantilles d’aquesta publicació impreses (preferiblement en color,
en DIN A4, tot i que les hem dissenyat perquè també es puguin fer
servir impreses en blanc i negre)

-

Cinta adhesiva

A més d’aquests materials, també és important pensar en l’espai de què
podreu disposar com a estudi per plasmar i desenvolupar les vostres idees; ha
de ser un lloc informal, que permeti un cert desordre, diferent del que se sol
triar per a una reunió. Això pot voler dir canviar els mobles de lloc o enganxar
moltes imatges a les parets.
Crear els mitjans necessaris per poder disposar d’aquest espai també pot
formar part de la vostra tasca.
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