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Unitat didàctica

W H Y, H O W, W H AT

1. A C T I V I TAT
Aquesta activitat permet a l'equip reflexionar per buscar les
veritables raons per les quals és important dur a terme el projecte
que proposen. L'equip ha de tenir clar quin és el motiu o la raó de
ser del projecte que volen dur a terme.
No podem donar resposta al repte si no hem entès en què
consisteix i quins són els objectius. S’ha de reflexionar i
comprendre l’essència del problema presentat i així començar a
acostar-nos a la solució.

GUIA SH AK E R

3 . O P E R AT I VA A L A C L A S S E
Per portar l’activitat a la classe es proposa seguir els següents
passos:
1.

Recuperar els equips de treball inscrits a la plataforma. El paper
business ha de coordinar l’activitat. L'activitat es desenvolupa en
equip.

2.

Exposar l'eina associada: The Golden Circle. Repartir la fitxa o les
fitxes de treball de l'eina o indicar a l'equip que la descarregui de la
plataforma.

3.

Introduir el repte seleccionar: descripció i objectius del repte. Recuperar
la informació disponible i buscar-ne d’altre d’interès. Activitat comuna si
tota la classe realitza el mateix repte o per equips si cada grup treballa
un repte diferent.

4.

Els equips, dur a terme l’activitat de l’eina seguint els passos que es
defineixen en la fitxa corresponent. Realitzar una reflexió inicial sobre
el projecte i quin propòsit té, posteriorment donar un temps per a
plantejar i respondre les preguntes.

5.

Registrar els resultats. L’equip completa la taula de registre
l’apartat “Unitats” de la plataforma.

En aquesta activitat convidem als participants a pensar en allò que
realment és fonamental en el projecte, analitzar el repte i
seleccionar els aspectes que els resulten més interessants.
L'objectiu d'aquesta activitat és reflexionar sobre els motius que
mouen l'equip per dur a terme el projecte, quins són els objectius
en el futur, allò en què s'ha de convertir el projecte i quins són els
passos per aconseguir-ho.

2. ELS O B J E C T I U S
Els objectius esperats amb la realització de l'activitat proposada
són:

TIMING DE L'ACTIVITAT

•

Conèixer el repte seleccionat i comprendre més bé els
principals aspectes que defineixen el repte de forma compartida.

Temps de treball estimat per a la realització de les activitats
proposades a la unitat per part dels participants:

•

Identificar quins són els aspectes essencials del projecte,
aquells que realment importen a les persones.

•

Identificar els objectius principals per a l’equip en l’àmbit del
repte o les necessitats que poden tenir les persones que hi
intervenen. Què volem aconseguir?

•

Generar un criteri respecte a l’àmbit del repte i adquirir una visió
compartida dels camins que cal seguir.

Temps per realitzar l’activitat:
60’
Reflexió sobre les motivacions del projecte: 30’
Definició Golden Circle: 30´
Tempsper registrar l’activitat:
60’
Compartir conclusions en equip i resoldre les
preguntes clau: 45’
Registre a la plataforma: 15’

en

