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PROCESSOS 



Com representem el nostre projecte? 

•  Foto / Logo 
•  Organigrama 
•  Mapa de processos 
•  Web 
•  ... 

Quin és el millor sistema per explicar, identificar y 
gestionar l’activitat del meu projecte? 



Modelat de projectes per processos 

Què és un procés? 
•  Conjunt de fases successives d’un fenomen 

o fet complex 
•  Processament o conjunt d'operacions a què 

se sotmet una cosa per elaborar-la o 
transformar-la. 



Representació visual de processos 

PROCÉS 
ENTRADES SORTIDES 

PARTICIPANTS RECURSOS 

DIRECTRIUS EINES DE MESURA 



El procés de fer “la truita perfecta” 

https://www.youtube.com/watch?v=THkedZNqAyU		



EXERCICI: Fem un truita 

§  Representa tots els elements que hi ha al 
procés d’elaborar una truita amb el 
document 3.1 Exercici Truita Processos. 



Tipologies de processos 

ESTRATÈGICS 
Determinen estratègies 

OPERATIUS 
Són propis de la teva 

activitat 

SUPORT 
Poden ser iguals per altres 

projectes però són 
fonamentals perquè els 

operatius funcionin 
correctament 



EXERCICI: Els meus processos 
§  Fes una tempesta d’idees per identificar els teus processos 

classificats per Estratègics (E), Operatius (O) i Suport (S) 
amb el document 3.2 Processos de la teva cooperativa. 

Procés Estratègic Operatiu Suport Macro procés 

Pelar patates  X  Preparació 
d’ingredients 

Recollir 
ingredients 

 X  Preparació 
d’ingredients 

Fregir ceba  X  Cuinar 
Fregir patates  X  Cuinar 

Batre ous  X  Preparació 
d’ingredients 

Netejar la 
paella 

  X Recollida i neteja 
espais i 

equipament 
Recollir estris   X Recollida i neteja 

espais i 
equipament 

 



Mapa Global de Processos 
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Exemples: 



Exemples: 



Exemples: 



Exemples: 



EXERCICI: El teu mapa global de processos 

Amb la informació de l’exercici anterior del document 
“3.2 Processos de la teva cooperativa”, elabora el 
mapa de processo de la vostra cooperativa amb el 
document “3.3 El nostre mapa global de 
processos”. 



REQUISITS TÈCNICS 



Requisits tècnics vs. Processos 
Quan hem identificat els processos, també l’hem fet dels 
requisits tècnics a la part inferior i superior: 

PROCÉS 
ENTRADES SORTIDES 

PARTICIPANTS RECURSOS 

DIRECTRIUS EINES DE MESURA 



Recursos tècnics necessaris 
Quan volem fer créixer el nostre projecte hem d’identificar 
tots els recursos que necessitem per complir amb aquests 
requisits tècnics que necessitem, aquests poden incórrer 
en despeses econòmiques, necessitats formatives, .... 
 
Per tant, el primer que hem de fer, és identificar a un 
document tots els requisits tècnics (no de coneixement) i 
els recursos que necessitem per complir amb els requisits, 
valorar-los i avaluar el seu impacte. 



Exercici: Llistar els requisits tècnics 

§  Omple el document “3.4 Requisits tècnics” amb 
les dades del teu projecte. 

Procés Requisit 
tècnic 

Disposem 
dels recursos 
per complir 
amb aquest 

requisit? 

Quins 
recursos 
tenim? 

Cost dels 
recursos 

necessaris 

Comercial Visites a 
clients 

Si Cotxe 200€/mes 

 Contacte 
constant a 
les 
necessitats 
del client 

Si Mòbil 200€ 

   Línia mòbil 20€/mes 
Fabricació 
pasta 

Amassar 
200kg al dia 

No Màquina 
d’amassar 

4.000€ 

     
 



CONEIXEMENTS I EQUIP 



Coneixements i Equip vs. Processos 
Quan hem identificat els processos, també l’hem fet de les 
persones que han de realitzar les activitats, i també dels 
coneixements que han de tenir: 

PROCÉS 
ENTRADES SORTIDES 

PARTICIPANTS RECURSOS 

DIRECTRIUS EINES DE MESURA 



Equip 

§  Un dels elements més importants d’una 
cooperativa i de qualsevol altra organització és 
l’equip de persones que formen part d’ell.  

§  S’ha d’intentar que totes les persones 
desenvolupin activitats i processos on tinguin 
capacitat i actitud per fer-ho de la millor manera 
possible. 



Coneixements 

§  Per fer l’encaix entre les persones de l’equip i 
els processos hem de tenir constància de quins 
coneixements són necessaris per a cada 
procés. 

§  Amb aquesta identificació de coneixements 
podem identificar quins tenen les persones de 
l’equip i així fer l’encaix. 



Manca de coneixements 

§  I si no tenim les persones amb els 
coneixements necessaris? 
–  Opció 1: Formar-les, les cooperatives tenen un fons 

per la formació dels seus socis/es, podem aprofitar-
lo per capacitar-lis. 

–  Opció 2: Si és viable, es pot contractar personal en 
règim general. 

–  Opció 3: demanar l’ampliació de socis/es per 
incorporar una persona amb aquests coneixements. 

–  Opció 4: externalitzar aquesta activitat. 



Metodologia ILUO 

§  La metodologia ILUO, derivada del Mètode Toyota, ajuda a definir 
equips multidisciplinaris i complementaris identifiquen el seu grau 
de coneixement de diferents activitats i processos. 

§  Les lletres I L U O tenen un significat gràfic, s’interpreta que quan 
més “pals” te la lletra major és el nivell de coneixement d’una 
persona en un procés determinat. 

§  Pel seu desenvolupament fem una matriu on a la part superior 
identifiquem els processos, i a la columna esquerra els noms de les 
persones de l’equip. 

§  Els nivells són els següents: 
–  I: Persones amb molt poc coneixement del procés 
–  L: Persones que tenen un coneixement bàsic del procés, però necessiten una 

supervisió 
–  U: Persones que tenen un coneixement del procés i no necessiten supervisió 
–  O: Persones que son “mestres”, tenen un alt coneixement del procés, poden 

supervisar a altres nivells I i L, i poden formar a la resta de persones de l’equip 

 



Exemple Matriu ILUO 
Persones	 Procés	

Preparació	
ingredients	

Procés	
cuinar	truita	

Procés	
Emplatat	i	
Servir	

Procés	
disseny	
receptes	
truita	

Procés	
Neteja	
d’espais	i	
equips	

Joan	 U	 U	 L	 I	 U	

Anna	 O	 O	 O	 O	 O	

Carme	 I	 I	 I	 I	 I	

Roderic	 L	 L	 I	 I	 O	

Imma	 U	 U	 L	 I	 O	

La situació ideal és quan tenim, al menys, una persona amb el nivell O per 
cada procés. D’aquesta manera podem estar segurs de que sempre hi ha algú 
que pot ensenyar a la resta com fer un procés per obtenir sempre bons 
resultats.  



Vídeo: Matriu Competències 

https://www.youtube.com/watch?v=B_X7keEP5gk		



Exercici: Fem la nostra Matriu ILUO 

Amb aquest exercici tornarem a utilitzar la informació treballada en la 
primera part de processos. Hem d’omplir el document “3.5 La nostra 
matriu ILUO” amb els processos macro identificats, els noms de les 
persones de la cooperativa, sòcies i no sòcies, i avaluem el seu grau 
de coneixement amb el ILUO. 
IMPORTANT Que reviseu les qüestions del final del document. 



CREACIÓ COMUNITAT 



Creació d’una comunitat 

Coneixeu a la vostra 
comunitat? 
Una comunitat és, 
bàsicament: 
§  Un tipus d’organització 

que reuneix persones 
§  Lis fa sentir que 

pertanyen a ella 
 
 



Com identifiquem i fem la nostra 
comunitat? 

Metodologia Community Canvas 
§  Model obert i col·laboratiu 
§  Ajuda a fer un exercici de reflexió sobre la vostra 

comunitat i si teniu tots els elements clarament definits 
https://community-canvas.org/  

 



Estructura del model 
EXPERIÈNCIA 

IDENTITAT 

ESTRUCTURA 



Estructura del model 
IDENTITAT 

Les comunitats 
fortes tenen un sentit 
clar i explícit sobre 
qui són, perquè 
existeixen i del seu 
manifest identitari. 
  



Estructura del model 
EXPERIÈNCIA 

Aquí explorem la 
comunitat des del punt de 
vista dels seus membres. 
•  Què succeeix a la 

comunitat? 
•  Com es tradueix la 

identitat de la 
comunitat en activitats 
concretes que generen 
valor pels seus 
membres? 



Estructura del model 
ESTRUCTURA 

Aquí identifiquem els 
elements operacionals 
que dirigeixen la 
comunitat. 
S’ha de respondre a la 
pregunta: 
•  Què li dona estabilitat 

a la comunitat i li 
ajuda a funcionar de 
manera fluïda?  



Model complex 

37 



Model “mínim” 

38 



Exercici Identificació Comunitat 
Amb aquest exercici utilitzarem el 3.6 Model “Mínim” per 
identificar els elements bàsics de la nostra comunitat.  
Això ens permetrà tenir un major coneixement dels 
nostres punts forts i febles, i així poder determinar accions 
que ens ajudin a enfortir la nostra comunitat, element 
bàsic per la nostra campanya de micromecenatge. 



RESUM TREBALL 



RESUM DEL TREBALL 

Durant aquest Eix 3 “Estructura 
Organitzativa” hem fet: 

Mapa de processos de 
la nostra cooperativa 

Identificat els recursos 
tècnics per complir 

amb els requisits dels 
processos 

Identificat els 
coneixements del 

nostre equip respecte 
als processos 



Estructura organitzativa 

Ara ja sabem: 
§  Què fem 
§  Com ho fem 
§  Qui ho fa 
Sabem el nostre nivell d’acompliment del què, 
qui, com, i tenim una foto més realista de la 
nostra cooperativa. Ara ja sabem com podem 
organitzar-nos per millorar i créixer. 



I la nostra comunitat! 

Hem identificat els elements bàsics per la 
creació de la nostra comunitat, ara nomes 
cal realitzar les accions necessàries per 
enfortir-la 



ruben@heres.cat 
barbara@heres.cat 



Crowdcoop és un programa d’ajuda al cooperativisme creat per: 

Un programa de: Promou: Finançat per: 

Gràcies 
 


