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LLaa  iinnddaaggaacciióó  aapprreecciiaattiivvaa  
“Centra’t en les poques coses que tens l’oportunitat de fer bé” 

Steve Jobs 
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Què és? 

ü La indagació apreciativa és un procés de desenvolupament 
organitzacional que involucra les persones d’una organització en l’intent de  
descobrir què és el que funciona bé per tal de potenciar-ho, assolir la 
renovació i millorar l’acompliment. 

ü Aquesta aproximació és el revers de la visió més comú, que se centra 
en intentar corregir allò que no funciona. En lloc d’obsedir-se en l’intent de 
millorar les febleses i trobar culpables, la indagació apreciativa se centra en 
com crear més ocasions d’acompliment excepcional a partir de les 
fortaleses presents. Una visió conjunta del que ja es fa bé genera una 
visió col·lectiva del potencial futur de l’organització. Aquesta imatge 
compartida en positiu guia la millora i el creixement.  

ü El terme ‘indagació’ fa referència a l’art i la pràctica de fer preguntes 
que reforcin la capacitat de l’organització de treure el màxim rendiment del 
seu potencial (les persones i les organitzacions sempre es mouen en la 
direcció que marca el sentit de les preguntes que es plantegen). El terme 
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‘apreciativa’ assenyala que l’energia necessària per un canvi en positiu es 
crea quan les organitzacions constantment recorden i posen en valor allò 
que fan bé. 

ü Els orígens de la indagació apreciativa cal situar-los a la 
Case Western University (Ohio) durant els anys vuitanta de la mà del 
científic David Cooperrider i el seu equip, en vinculació amb la psicologia 
positiva i el constructivisme social. La convicció d’aquests investigadors és 
que les metàfores i el llenguatge creen una narració que influencia les 
estructures socials i les organitzacions. 

ü Aquesta taula resumeix les principals diferències entre la resolució de 
problemes convencional i la indagació apreciativa: 

 

 

 

RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 

CONVENCIONAL 
INDAGACIÓ APRECIATIVA 

Parteix de la percepció 
d’una mancança 

Parteix de l’apreciació 
positiva d’una fortalesa 

Analitza causes i busca 
culpables 

Visualitza el que es pot 
arribar a ser 

Analitza possibles 
solucions 

Fomenta el diàleg sobre el 
que es podria arribar a ser 

Recepta accions com si 
fossin un tractament mèdic 

Innova a partir del que ja és 
té 

Enfocament quantitatiu Enfocament narratiu 

 

ü Els principals avantatges d’aplicar la indagació apreciativa a les 
organitzacions són: 

§ Abandona el marc de la crítica, queixa, desconfiança i 
competència. 

§ Assoleix la integració entre diferents àrees o grups conflictius. 

§ Genera visions compartides i alinea les persones darrere d’elles. 

§ Planifica estratègicament. 

§ S’adapta a la creació  i/o desenvolupament de projectes d’escala 
diversa. 

§ Construeix una cultura apreciativa i d’aprenentatge mutu. 

§ Estimula la integració, la confiança, la creativitat i la innovació. 

§ Evoca l’esperança, la motivació i el compromís personal.  
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§ Permet treballar tant amb grups de persones reduïts com 
nombrosos de manera conjunta reduint els costos de capacitació. 

§ Facilita i agilitza el disseny de projectes que promoguin l’acció 
immediata. 

Eines 

ü Tòpics afirmatius. Les dues grans preguntes rectores que estableixen 
el focus inicial de tota intervenció en indagació apreciativa són: 

§ Quins factors o elements volem que abundin en la nostra 
organització? Aquesta pregunta busca descobrir allò que els 
participants o altres stakeholders de l’organització esperen 
aconseguir amb el procés. La resposta a aquesta pregunta fixa el 
rumb de la indagació. 

§ Quines condicions, latents o manifestes, donen oportunitats de 
millora a l’organització per tal de fer-la més vital, reeixida i 
congruent amb les seves fortaleses? La resposta convida a somiar 
el futur desitjat. 

ü Qüestionari d’entrevista apreciativa. La translació dels tòpics 
afirmatius a preguntes que estimulin la indagació dels participants es fa 
mitjançant qüestionaris administrats en forma de preguntes i diàlegs oberts 
(cal arribar a una narració, no a una quantificació). Alguns exemples de 
preguntes són: 

§ Descriu un pic de rendiment que recordis en el teu treball o 
experiència dins l’organització. 

§ Quins fets valores més en tu, en el teu treball a l’organització i en 
la pròpia organització? 

§ Quins són els factors clau que constitueixen el nucli de 
l’organització? Quins valors positius té que poden servir com a 
base per créixer? 

§ En què som diferents a d’altres organitzacions? Què fem millor? 

§ Quins tres desitjos formularies per millorar la vitalitat i solidesa de 
l’organització? 

ü El nucli o centre positiu. L’anàlisi dels resultats de les respostes a 
l’entrevista apreciativa ens permetrà posar en marxa un procés de 
descobriment i millora (veure Guia de Treball). Durant aquest procés 
emergirà una visió multidimensional de les fortaleses de l’organització. 
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El nucli positiu comprèn totes les variables i elements que donen vida a 
l’organització en els moments que ha ofert el millor d’ella mateixa. 

La dada 

Quan Steve Jobs retornà a Apple l’any 1997, la companyia portava anys 
immersa en un declivi continuat. Jobs realineà l’organització en el que realment 
feia bé i havia servit de base a la seva imatge corporativa en la seva fundació: 
oferir als usuaris de computadores interfícies inspirades per la usabilitat i el 
disseny cuidat. Des de la seva tornada fins a la seva mort, el valor de les 
accions d’Apple es multiplicà per cent de manera que una inversió de 1.000$ 
rendiria avui 100.000$.  

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMIAR 
 

• A partir de l’amplificació de les fortaleses 
identificades en la primera fase, es visualitza un 
futur organitzatiu on els millors moments són la 
constant i no moments puntuals d’excel·lència. 

• Se sol articular mitjançant una trobada grupal 
àmplia conduïda per facilitadors, però basada 
en el diàleg i la construcció d’una narrativa 
conjunta. 

DESCOBRIR 
 

• La tasca d’aquesta fase és descobrir i apreciar 
el millor del que l’organització és i fa (el centre 
positiu).  

• Focalitzar el moments d’excel·lència que fan 
possible el millor acompliment.  

• S’articula mitjançant entrevistes estructurades 
que creen una narrativa rica de la situació.  
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L’experiència 

ü La primera experiència exposada a continuació ha estat facilitada per 
Ana de Andrés, Coach Internacional per la Universitat de Georgetown. 
Experta en Desenvolupament Organitzacional i Desenvolupament de 
Lideratge amb experiència en el disseny i la implantació d’estratègies a 
entorns complexos i a organitzacions multiculturals d’Europa i els Estats 
Units. És també membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor 
Humà. 

El Client: la Secretaria de Nacions Unides, integrada per 
funcionaris internacionals en oficines de tot el món les funcions 
dels quals són tan variades com els problemes que tracten les 
Nacions Unides. La seva tasca inclou des de l'administració de les 
operacions de manteniment de la pau i la mediació en 
controvèrsies internacionals fins a l'examen de les tendències i 

problemes econòmics i socials i la preparació d'estudis sobre drets humans i 
desenvolupament sostenible. 

DISSENY 
 

• En aquesta fase cal baixar el somni al nivell de 
la realitat i confrontar-lo, com una provocació, 
contra les condicions actuals. 

• Es tracta de dissenyar l’organització somiada 
per la trobada grupal, definir com “hem 
d’actuar” per anar-nos atansant al somni.  

 

DESTÍ 
 

• Fase final on s’implementa el nou disseny. 

• S’assumeixen responsabilitats i compromisos 
concrets. 

• Els equips refinen i donen feedback dels canvis 
en els processos i sistemes organitzacionals.  

• Sol generar noves indagacions apreciatives que 
posen en marxa el cicle.  
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El Programa: La Secretaria va dissenyar i implementar, amb el suport d'una 
companyia externa, un Programa de Desenvolupament Directiu dirigit als seus 
comandaments intermedis que es basa principalment en el model de lideratge 
apreciatiu. Per aquest programa han passat en els últims anys més de 1.500 
persones pertanyents a diverses agències de Nacions Unides al món.  

El programa consta de dos mòduls de formació presencial, d’un projecte 
d’”action learning” que les persones directives duen a terme amb els seus 
equips i d’una sèrie de sessions de coaching individual dirigides a recolzar-les 
tant en el seu procés d’autoconeixement com en la implementació d’allò que 
han après a les diferents agències i amb els seus equips. El procés complet 
dura prop de sis mesos. Els resultats assolits han estat valorats molt 
positivament per la majoria dels/de les participants i el programa ha obtingut 
resultats significatius a les avaluacions d’impacte dutes a terme fins el moment. 

Els/les “líders apreciatius/es” gestionen altres persones des de les seves 
fortaleses, aconseguint el seu compromís a través de l'apreciació i de la 
confiança en construir un futur diferent partint d'un conjunt de possibilitats que 
abans no es percebien o per a les quals el nostre “radar intern” no estava 
preparat. Es tracta d'un enfocament profundament transformador per a les 
persones que l'apliquen i per als seus equips i organitzacions. 

Al programa es treballa amb alguns conceptes i metodologies bàsics com el de 
"realitat anticipatòria". La hipòtesi en què es basa aquest concepte és que en 
tot sistema social els seus membres tenen una imatge implícita o explícita de 
com seria/funcionaria el sistema si s'aconseguís l'excel·lència. Si aconseguim 
entendre i compartir aquesta imatge, podem aconseguir també que el sistema 
evolucioni en aquesta direcció i aquesta "metàfora" compartida del futur 
funcioni com un agent de canvi molt potent en la construcció i interpretació del 
present. 

 

 
ü La segona experiència ha estat facilitada per Drala Gestió Apreciativa, 

una empresa que té com a missió la millora de la qualitat de les relacions 
humanes en el sí de les organitzacions, els equips de treball i els grups a 
través de la facilitació de processos de diàleg (www.drala-ga.org). 

 
El Client: Grup Sabavet, S.L., un grup de clíniques 
veterinàries,  contacta amb Drala amb una demanda clara; 
fa 25 anys que el seu negoci està funcionant i considera 
que ha arribat el moment de fer un canvi en la filosofia de 
treball i en el model de gestió. Bàsicament el que el 
propietari i la gerència pretenien era generar un model de 

gestió basat en la corresponsabilitat, de tal manera que la seva tasca fóra 
bàsicament clínica i d’innovació en teràpies, tractaments, etc. 
 
El Programa: el plantejament eminentment participatiu dels diàlegs 
apreciatius va fer que, un cop informat tot l’equip de treball, dissenyessin una 
primera trobada amb una persona representativa de cadascuna de les àrees de 
treball per tal de definir acuradament en quina direcció volien investigar i 

http://www.drala-ga.org
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innovar. Aquesta primera sessió de treball va donar com a resultat la definició 
dels tòpics afirmatius:  
 

§ Aportem el nostre potencial amb implicació i compromís. Per 
treballar la motivació, el compliment dels acords assolits i dels 
compromisos.  

§ Gestionem bé la flexibilitat. Per treballar la flexibilitat amb els 
torns, els horaris, les vacances i l’organització de l’agenda.  

§ Som molts, sempre hi ha algú. Per posar en valor les 
aportacions de cadascun dels membres de l’equip a través del 
programa de formació per al personal, definició i parametrització 
dels llocs de treball, disseny de protocols de gestió i protocols 
clínics. 
 

Donat que el grup és relativament petit i estava molt motivat, es va pactar amb 
ells el tancament de les clíniques durant 15 hores i es van dur a terme tres 
sessions de treball més en les quals es van desenvolupar les 4 fases restants de 
Descobriment, Somni, Disseny i Destí.  
 
El resultat de les sessions de treball ha estat que la filosofia apreciativa ha 
impregnat no només la gestió de les clíniques, sinó també la relació entre els 
diferents membres de l’equip: la qualitat dels vincles s’ha incrementat 
notablement. La gerència s’ha desvinculat de la gestió diària i n’ha delegat una 
part; el director veterinari pot dedicar-se a la innovació i la recerca; i la resta 
de l’equip gestiona amb autonomia, compromís i eficiència les clíniques.  

La confiança mútua ha estat la clau del canvi.  

 

Materials 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Appreciative Inquiry Commons 

Portal hostatjat per la Case Western Reserve University, que fou la que produí 
la teoria de la indagació apreciativa. Ofereix un recull de casos d’intervencions i 
bones pràctiques, així com articles acadèmics, models de qüestionaris i un 
directori d’oportunitats de formació i consultoria.  

http://appreciativeinquiry.case.edu 

 

The AI European Network 

Aquest lloc web llista trobades, oportunitats de formació i d’altres informacions 
relacionades amb l’àmbit que aporten els seus membres. 

http://www.networkplace.eu  

 

AI Practitioner 

Es presenta com la publicació periòdica internacional centrada en els 
plantejaments relacionals positius al canvi com és la indagació apreciativa. 

http://www.aipractitioner.com  

 

Metodologías apreciativas 

Presentació de la consultora Yes Oui Si sobre els principis i metodologies de la 
indagació apreciativa. 

http://www.slideshare.net/MiriamSubirana/indagacin-apreciativa-yes-oui-si 

http://appreciativeinquiry.case.edu
http://www.networkplace.eu
http://www.aipractitioner.com
http://www.slideshare.net/MiriamSubirana/indagacin-apreciativa-yes-oui-si

