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Ens presentem:

Som Coboi lab

El laboratori d’innovació social púb
de Sant Boi de Llobregat

Coboi lab és una plataforma que
busca que els diferents agents socioeconòmics del territori explorin
modalitats de col·laboració per detectar reptes socials per posteriorment abordar-los a través de la coideació, el codisseny, el prototipatge
i el testeig de solucions innovadores, amb vocació que aquestes siguin replicables i transferibles.
Coboi lab vol convertir-se en una
eina pública de referència que inspiri, motivi i faciliti noves formes de
fer política pública involucrant a la
ciutadania, el teixit empresarial, els
centres de coneixement i l’administració pública (el que anomenem la
Quàdruple Hèlix). El principal objectiu és generar oportunitats que contribuexin a construir un entorn més
saludable i sostenible,arribant més
lluny del que podrien fer cadascun
d’aquests agents de forma individual.
En aquest procés, les funcions de
Coboi lab es divideixen en tres grans

lic

pilars, que es desenvoluparan ad
hoc en funció del repte social que
s’estigui afrontant en cada moment.
Plataforma relacional
Som una comunitat de comunitats!
Busquem atraure i dinamitzar comunitats per abordar col·laborativament
reptes socials.
Acompanyament metodològic
Vine i desencalla la teva idea!
Acompanyem a iniciatives amb impacte al territori al llarg del seu procés de
desenvolupament amb eines metodològiques pròpies o adaptades.
Espai laboratori
Un lloc on equivocar-se acompanyat!
Facilitem un espai públic d’experimentació on prototipar i testejar iniciatives per millorar-les i impulsar la
seva posada en marxa.
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Parlem de:

Les fases
i el manual d’eines

Coboi lab busca abordar reptes socials a través de la colaboració i la
inteligencia colectiva dels diferents
agents socioeconòmics del territori.
Les iniciatives proposades per resoldre els reptes plantejats es treballen en diferent fases, les quals
conformen la metodologia d'innovació seguida per Coboi lab. Aquestes fases són les següents:

Les fases!

Presentació: les iniciatives o els
responsables es presenten per facilitar la visió i la naturalesa de les
idees o projectes proposats.
Exploració: s'investiga i analitza
l'entorn en el que es mourà el projecte proposat per poder identificar
oportunitats i altres agents del territori amb els quals es podria connectar.
Ideació: es duen a terme pluges
d'idees de forma estructurada per
començar a donar forma al projecte.
Priorització: es prioritzen les idees
per concretar els projectes i poder
profunditzar en aspectes més específics.
Definició: S'acaben de detallar tots
els aspectes del projecte perquè es
pugui passar a un pla d’acció.
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Prototipatge i testeig Es prototipa
i es realitza una prova pilot per testejar-la en un entorn controlat.
Seguiment i avaluació Es segueix,
s’avalua l’impacte i s’identifica
elements de millora per tornar a
començar el cicle.
Per aquetes dues úlimes fases, Coboi lab encara no utilitza cap eina,
pero enten que un projecte necessita un testeig i una avaluació per poderse completar.
Per treballar cada fase, coboi lab
compta amb una caixa d’eines
metodològiques que faciliten la
generació, extracció i organització
d’idees. Així doncs, en les següents
pàgines trobareu les instruccions
per a cada una de les eines que oferim desde Coboi!

Ara comença...

El manua

l!
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Presenta’t amb:
Distintius

Què és?
Aquesta metodologia t’ajudarà a pre
sentarte davant d’un grup de manera
encara més divertida.

Com s’utilitza?

4 Enganxate-la on sigui i a comen
çar la ronda de presentacions!

Quan es fa servir?

Quan treballes amb un grup de persones que no es coneixen entre
elles. És ideal per facilitar la ronda
1 Retalla la plantilla i a sobre d’una de presentacions!
tarjeta escriu el teu nom.

Aquesta eina és molt senzilla:

2 També escriu el nom de l’orga
nització a la qual representes.

3 Descriu-te com a persona i orga

nizació amb un parell d’adjec
tius. Pots utilitzar el llistat d’adjectius que et proposem per ins
pirar-te.
?

r
rado

xplo
Ets e

Somiatruites?

Aventurer?
Optimista?
Observador?...
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H30

Què és?
Amb aquesta eina podràs presentar
de forma més visual la visió i les accions del projecte que tens en ment,
les habilitats que hi pots aportar i
les limitacions que vols establir-hi.
També serveix com a recurs perquè
els participants, en un context d’ideació en grup, puguin presentar-se.

Com s’utilitza?
Es segueixen les següents passes
per completar aquets exercici:

1

2

3
10

litzar l’acció per executar la
teva idea: Què sé fer? Quin és
el valor que puc aportar? Amb
quines habilitats compto?

4 Finalment omple els espais en
blanc que queden fora de l’avatar pensant en allò que no vols
fer per la teva idea. Què no vull
fer? Quins són els meus límits
personals i professionals?

5 Ah! I no t’oblidis de customitzar
l’avatar i posar-li el teu nom!

Comença omplint el cap de
l’avatar reflexionant sobre el va- Quan es fa servir?
lor més racional de la idea: Què
vull fer? Quina idea tinc en Aquesta eina la pots utilitzar quan
vulguis presentar la teva idea davant
ment? Quin és l’objectiu?
d’altres persones. També quan neContinua omplint el cor reflexio- cessitis reflexionar sobre la naturanant sobre el valor més emocio- lesa de la teva idea i de la teva implinal de la idea: Per què ho vull cació.
fer? Quines són les meves motivacions? Què valoro?
Continua omplint les mans reflexionant sobre com pots uti-
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Explora amb:

Persona canvas

Què és?
Aquesta metodologia permet definir diversos perfils concrets del teu
públic objectiu per fer una diagnosis del teu target.

Com s’utilitza?
Per començar pensa en situacions
que la persona viu i debat sobre què
pot sentir sobre aquestes experiències. És recomanable comprovar si
la persona que has creat coincideix
amb el teu target real (a través d’entrevistes, enquestes, etc.)

sitats que té realment aquesta
persona, quines son les tendencies positives i negatives del seu
entorn, quins son el aspectes i
problemes de la seva vida profesional o quins desitjos i pors personals té.

4 Es recomanable comprovar si la

persona que has creat coincideix
amb el teu usuari real a través
d’entrevistes, enquestes, etc.

Quan es fa servir?

1 Identifica els diferents perfils Quan necessitis empatitzar amb el

d’usuari als que vols arribar amb teu usuari per entendre què necessiel teu projecte, i agafa una planti- ta i identificar què li pots oferir. També serveix per generar un llenguatge
lla per a cada un d’ells.
comú amb la resta de l’equip quan
2 Omple el canves inspirant-te en parleu de les diferents tipologies
usuaris reals. Pensa en situa- d’usuari.
cions que la persona viu i reflexiona sobre què pot sentir
sobre aquestes experiències.

3 Continua completant el canvas.

Pensa en quines son les neces-
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Context canvas

Què és?
Aquest canvas permet realitzar una
diagnosis de la problemàtica o repte
social que el projecte vol abordar.

Com s’utilitza?
1 Defineix les línies generals del con-

text en que es mou el teu projecte.

2 Omple el canvas seguint les següents instruccions:

Tendències demogràfiques:
Busca dades sobre demografia, nivell educatiu, tendències
laborals, etc. Com poden afectar el teu projecte?
Normes i regulacions: Quines
polítiques públiques, lleis i regulacions creus que s’aplicaran
en un futur (proper) que poden
afectar el teu projecte?

Competència: Què s’està fent
ja respecte a la problemàtica
que vols solucionar? Quins són
els teus competidors?
Tendències tecnològiques:
Quines noves tendències tecnològiques poden afectar el
teu projecte?
Necessitats del client: Quines
son les grans tendències respecte les necessitats dels teus
clients o públic objectiu? Com
canviaran?
Incerteses: Existeixen incerteses/situacions importants respecte el context en el que es
mourà el teu projecte?

Quan es fa servir?

Quan necessites entendre millor què
Economia i medi ambient: Qui- està passant al voltant del teu prones tendències econòmiques i jecte per identificar què podria afecambientals poden afectar el tar el seu futur.
teu projecte?
14
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Cartografia
col·laborativa

Què és?
Aquesta eina et permet identificar
els actors que es mouen al voltant
del teu projecte i entendre com els
hi afectarà i quines oportinutats poden aportar-hi. Tot això sempre tenint el compte els ojectius del projecte.

Com s’utilitza?
1 Pensa sobre els tres objectius

principals que vols assolir a
curt termini en relació amb el
teu projecte

2 Identifica aquells agents que

pot influenciar el projecte per
assolir aquests objectius.

4 Els actors ubicats al segon
quadrant (impacte + / influència +) són els que involucrar i
participar per tal d’assolir els
teus objectius.

5 Reflexiona sobre com pots ac-

tivar la relació amb aquests actors. Quines són les seves necessitats i motivacions? Què
has fet fins ara per aproximar
t’hi? Quina serà l’estratègia
d’apropament a partir d’ara?

estan a l’ecosistema del teu
projecte, escriu cadascun d’ell Quan es fa servir?
en un post-it i explica la seva
relació amb el teu projecte.
Quan necessites identificar quins
agents de l’ecosistema del nostre
3 Coloca cada agent (post-it) a la projecte tenen una importància clau
matriu impacte / influència. perquè el teu projecte pugui assolir
L’eix de l’impacte representa el els seus principals objectius, i inciar
grau en què el projecte afecta una reflexió sobre les accions
aquest agent a l’hora d’assolir d’aproximació que prendràs.
els objectius presentats anteriorment. L’eix de l’influència representa el grau en què l’agent
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Idea amb:
Briefing

Què és?
Eina que t’ajudarà a idear noves activitats o accions per al teu projecte, de manera organitzada i visual.

Com s’utilitza?
1 Pensa en el tipus d’activitat o

4 Fes un dibuix esquemàtic sobre el full de ruta que seguirà
l’activitat, des de la seva preparació fins al seu tancament.

5 A patir d’aquesta reflexió, enu-

mera les eines i materials (físics, metodologies, etc.) que
utilitzaràs perquè l’activitat es
desenvolupi de manera òptima.

acció que vols fer en el marc
del teu projecte i els objectius
que persegueix i completa els Quan es fa servir?
quadres “què vols fer?” i “objectius” respectivament.
Quan vulguis idear una activitat o
acció concreta per al teu projecte i
2 Identifica i descriu la tipologia busques compartir de manera esde persones que participaran a tructurada el full de ruta de la mal’activitat, al quadre “Partici- teixa.
pants”.

3 Defineix els resultats esperats
de forma més concreta al quadre “Resultats Esperats”, i comprova són coherents amb els
objectius que busques assolir.
Reflexiona sobre els desafiaments que et podries trobar en
el desenvolupament de l’activitat per poder-los anticipar.
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Activem-nos com a 4H

Què és?

Quan es fa servir?

Aquesta eina utilitza preguntes per Quan vols idear de forma àgil i visual
ajudar a definir una proposta de pro- una proposta de projecte, especialment quan es tracta d’un projecte
jecte col·laboratiu.
col·laboratiu i el procés d’ideació és
en grup.

Com s’utilitza?

Segueix aquestes passes:

1 Per començar, intenta definir el

teu projecte amb un titular en
la casella Què? i el teu propòsit
en paraules clau a la casella de
Perquè?.

2 A la casella de Qui escriu els

actor implicats, és a dir, el públic objectiu més els aliats i a
las casella Com? intenta escriure les activitats que es duran a
terme.

3 Finalment, al requadre de la dre-

ta on diu: dibuixa!, es plasmarà
de manera visual com t’imagines el projecte tractat. Deixa
volar la teva imaginació!
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Aquesta eina és sobretot visual!
Deixa volar la teva imaginació i no
tinguis por al espai en blanc.
Agafa tants papers com necessitis.
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Prioritza amb:
Heptàgon

Què és?
Aquesta eina facilita l’organització i
priorització d’idees, reptes o àrees
de treball a través d’aquest heptàgon. La posada en comú de l’heptàgon de cada persona que conforma
un grup de treball permet identificar
els temes més rellevants, facilitant
així el consens i treball en equip.

Com s’utilitza?
Un cop tinguis un llistat d’idees i les
reflexionis:

1 Es decideix la temàtica d’interès
que es vol analitzar.

collit aquella idea i el seu grau
d’importància.

4 Si es treballa en grup, cada participant presenta el seu heptàgon
individual a la resta i, comparant-los, s’identifiquen els aspectes més prioritaris per l’equip.

5 A partir d’aquí, es pot omplir un

heptàgon de forma col·lectiva
que resumeix les prioritats finals
del grup.

Quan es fa servir?
Quan vols prioritzar els aspectes

2 Reflexiona de manera individual d’una temàtica concreta, especialsobre quins aspectes o idees
d’aquesta temàtica són més rellevants per a tu.

3 Omple les àrees interiors de

l’heptàgon amb aquestes idees
de forma ordenada seguint els
números de l’àrea central: (1) de
més important a (7) menys important. Explica als espais exteriors del polígon perquè has es-
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ment si es treballa en grup i es volen conesnsuar els aspectes més
importants de manera visul i estructurada.
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(Co)Termòmetre

Què és?
Aquesta metodologia facilita la definició d’un projecte sense haver de
partir de zero. A partir d’un anàlisi
comparatiu d’altres projectes de
l’àmbit d’interès, es comença a dissenyar el pròpi projecte agafant de
referència aquells elements que volem replicar i/o millorar.

Com s’utilitza?
Per aquesta eina:

3 Construeix el teu propi termò-

metre amb els elements més
rellevants dels termòmetres individuals que has realitzat. Apunta
tot el que vols fer, aquelles coses
que valoraràs més endavant, i tot
el que no vols fer i faràs diferent
per diferenciar-te.

4 Sigues realista amb el que inclous en aquests termòmetre,
tenint present els recursos i limitacions actuals.

1 Busca i investiga altres organit-

zacions o projectes que estiguin
fent alguna tasca similar a la que
vols realitzar amb el teu projecte.

Quan es fa servir?
Quan has de prioritzar aspectes con-

2 Fes una anàlisi del que està fent crets del teu projecte però no vols
cada projecte utilitzant l’estructura del termòmetre. Apunta què
funciona i podria ser inspirador
per al teu projecte, aquells aspectes que no tens clar i tot allò
que no et convenç i faries diferent. (Pots fer un termòmetre per
cada projecte o iniciativa que hagis trobat.)
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partir de zero. Construir el teu termòmetre a partir d’altres experiències
et permetrà tenir una visió global del
que finalment vols fer i no vols fer (i
faràs diferent!).
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Defineix amb:

Viatge de l’usuari

Què és?
Defineix amb més profunditat el
camí que fa el teu usuari un cop entra en contacte amb el teu projecte.
Pots omplir tantes plantilles com
usuaris tinguis, i si són reals millor!

Com s’utilitza?
Per aquesta eina:

5 Finalment, reflexiona sobre els

reptes i desafiaments amb els
que el teu projecte es trobarà
en cada una de les fases i defineix quines accions pots dur
a terme per anticipar-los i abordar-los a temps.

Quan es fa servir?

1 Escriu el nom del teu usuari i Quan necessitis conèixer amb més

descriu breument el perfil d’usu detall com interacciona el/s teu/s
usuari/s amb el teu projecte.
ari al qual representa.

2 Escriu o dibuixa de forma es-

quemàtica les fases que recorre el teu usuari quan entra en
con- tacte amb el teu projecte.

3 Per cada fase, escriu les necessitats que troba l’usuari i allò
que el teu projecte li ofereix per
donar-les resposta.

4 Identifica quina és l’aportació de
l’usuari al teu projecte en cadascuna de les fases.
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Rayuela

Què és?
Aquesta eina t’ajudarà a definir diferents aspectes del teu projecte de
manera més estructurada i detectar
quins d’aquests requereixen més
atenció en un futur pròxim.

4 A continuació, reflexiona i es-

criu aquells aspectes o recursos que et fan falta treballar o
aconseguir per seguir avançant
(què necessito?).

5 Finalment, defineix les prope-

Com s’utilitza?
Comença a escriure en aquesta
eina de baix a dalt.

1 Escriu en el primer quadre quin

res passes a dur a terme, tant a
curt com a mig termini.

Quan es fa servir?

Quan necessitis definir de forma
és el propòsit del teu projecte.
més estructurada els diferents asQuè et mou a tirar endavant
pectes del teu projecte i visualitzar
aquesta idea o projecte?
les necessitats i properes accions
en el futur pròxim per garantir l’èxit
2 Pensa de quina manera vols
del seu desenvolupament.
assolir aquest propòsit (com
ho vull fer?) i, conseqüentment,
en què consisteix el teu projecte (què vull fer?).

3 Continua describint el públic

objectiu del teu projecte (per a
qui?) i aquelles persones, organitzacions o projectes que podrien ser aliats (amb qui?)
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No dubtis en visitar-nos!
Coboi lab
Laboratori d’innovació social
Planta 1, Centre de Serveis
Carretera de la Santa Creu de Calafell, 33
08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
info@coboi.cat
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