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                                    Què és innovar? 

Innovem quan detectem 
necessitats (actuals o potencials) 
de clients, busquem i trobem la 
tecnologia per satisfer aquestes 
necessitats i, després de generar 
una bona proposta (creativitat), 
som capaços de convèncer el client 
intern i trobar clients externs que 
comprin i usin la nostra proposta. 
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La innovació NO és 
un esdeveniment 
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Es un procés complex de disseny que necessita disciplina d’equip 
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Si, i… 
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El Design Thinking és un mètode iteratiu (no lineal, circular)  
que permet crear, reinventar o reimaginar – innovar –  

productes, serveis, models de negoci, processos, etc. a partir de  
cinc fases o moviments 
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                                 Empatitzar 
Observar usuaris mentre fan servir 
un producte, servei, etc. 
Interactuar amb ells a través de 
breus entrevistes d’empatia, 
observacions de les seves conductes 
i emocions, etc. 
Experimentar allò que l’usuari 
experimenta. 
Aprendre amb humilitat. Actuar com 
un principiant.  
Observar els usuaris extrems o 
líders. 



#EspaiFH 

                       Definir 

Síntesi de les troballes realitzades. 

Necessitats dels usuaris que 
provoquen inspiració (insight). 

La meta final es construir un PUNT 
DE VISTA (Point of View- POV): 
frase concreta que resumeix els 
descobriments i insights que hem 
trobat. 
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                        Idear 
Generació d’idees radicals i 
enfocades. 
HMW (How might we?) Còm 
podem? 
Imaginació radical 
Combinació de fluidesa (volum) i 
flexibilitat (varietat) 
Oblidar les idees òbvies. Moure’s en 
terrenys desconeguts, explorar. 
Prendre decisions. 
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                    Prototipar 
Representar la idea valorada a través 
d’un prototip ràpid fent servir materials 
bàsics (fast prototyping). 

Donar prioritat a la representació 
respecte al prototip físic 
(especialmente en serveis o processos). 

Els primers prototips serveixen per 
comprovar si anem o no pel bon camí. 
Cal buscar feedback, escoltar i iterar. 

– Què li sembla? 

– Ajuda’ns a millorar-ho  
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                      Testejar 
Testejar es l’oportunitat per rebre 
feedback de l’usuari final i afinar 
les solucions 
 Fail Often to Succeed Sooner. 
Moure’s ràpid. Si alguna cosa no 
funciona o rebem feedback 
negatiu, canviar-ho. 
Deixar que l’usuari experimenti 
amb el prototip. 
Deixar-lo parlar sobre la seva 
experiència i observar. 
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                                  Exemples d’èxit 
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                       MRI Pediàtrica de GE 
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Incubadora Giraffe – General Electric Healthcare 
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                         Node Chair - Steelcase 
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PRIME y PRIME-D (Tractament coadjuvant 

esquizofrènia i depressió) 
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            Moltes gràcies i, com diuen a la d.school… 

 

                                  IT’S ONLY MAKE 

 

 


