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1. A C T I V I TAT

3 . O P E R AT I VA A L A C L A S S E

Aquesta activitat permet a l'equip
valorar totes les idees
registrades en la unitat anterior (Divergent thinking) i seleccionar
la idea que pot donar més bona resposta al repte de l’equip.
Intentem identificar i valorar els aspectes principals de cada idea,
generar criteri i puntuar les idees.

Per portar l’activitat a la classe es proposa seguir els següents
passos:

L’eina proposada per realitzar l’activitat s’anomena PMI, un
mètode simple de valoració d'idees, inventat per Edward de
Bono. PMI és l'acrònim de plus, minus, interesting. L’eina permet
valorar els aspectes positius, els aspectes negatius i els aspectes
interessants de cada idea. D'aquesta manera podrem analitzar les
idees i adquirir més criteri per seleccionar la millor.

2. Exposar l'eina associada: el PMI. Repartir la fitxa o les fitxes de
treball de l'eina o indicar a l'equip que la descarregui de la
plataforma.

L'objectiu de l'activitat és seleccionar la idea final que convertirem
en la proposta de valor per desenvolupar i presentar a l’iFest Zero.
El pensament convergent ens convida a establir els criteris de
valoració correctes per puntuar la idea que dona resposta als
objectius de l’equip.

4.

1. Recuperar els equips de treball. El paper creative ha de
coordinar l’activitat. L'activitat es realitza en equip.

3. Recuperar els resultats de la unitat 9, principalment les idees
que l’equip ha registrat perquè s’adeqüen als objectius definits
per l’equip.
Els equips, dur a terme l’activitat de l’eina PMI seguint els
passos que es defineixen en la fitxa corresponent. Primerament,
valorar qualitativament els apartats plus, minus i interesting.
Posteriorment, puntuar els tres criteris de valoració.

5. Registrar els resultats. Establir el rànquing de les idees i
seleccionar la millor idea per donar resposta al repte de l’equip.

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

Incrementar la capacitat dels participants de generar un criteri
propi d’acord amb l’anàlisi de diferents opcions.

•

Disposar d’eines de valoració d’un conjunt d’idees o de
propostes segons uns criteris qualitatius i quantitatius.

•

Identificar i seleccionar l’opció més adequada per donar
resposta al repte i als objectius de l’equip.

TIMING DE L'ACTIVITAT
Temps de treball estimat per a la realització de les activitats
proposades a la unitat per part dels participants:
•

•

90’
Temps per realitzar l’activitat:
Anàlisi PMI de les tres idees: 60’
Puntuació dels criteris de valoració: 30´
30’
Temps per registrar l’activitat:
Rànquing i selecció de la idea final: 15’
Registre a la plataforma: 15’

