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Resum 

Trajectòria recerca-innovació en l’àmbit de les eines digitals que 
promouen i faciliten la implantació d’estratègies d’intel·ligència 
col·lectiva en entorns d’innovació. Es plantegen possibilitats de 
col·laboració. 

1. Àmbit de recerca – innovació 

La nostra recerca crea tecnologia digital a l’àmbit de la 
intel·ligència col·lectiva. Amb una aproximació multidisciplinària, 
combinem disseny, tecnologia i gestió, per a idear, desenvolupar i 
validar eines de participació i de consens. 

El camp d’aplicació de les eines es el de la salut i el benestar. 

Les eines digitals actualment operatives, i desenvolupades per 
l’empresa Onsanity , són: 1

- SmartDelphi. Eina basada en el sistema Delphi modificat i 
que s’aplica per facilitar processos participatius i de consens. 

- pinn. Potential of  innovation. Eina per ajudar a les 
organitzacions a mesurar i desenvolupar la seva capacitat 
innovadora. 

 https://onsanity.com 1
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- Co-learning. Sistema que combina diverses eines i models per 
a la formació basada en tècniques de co-aprenentatge. 

- Intelligent Teams. Eines per a promoure la intel·ligència 
col·lectiva d’equips innovadors. 

2. Possibles col·laboracions 

Hi ha diversos àmbits de treball, molt oberts en els que es cerca la 
col·laboració d’altres professionals-acadèmics.  

- Millora dels sistemes de participació amb estratègies d’IA i de 
ML. 

- Aplicació d’eines digitals a la millora de la visualització de 
dades massives. 

- Aplicació d’eines estadístiques a la millora de l’anàlisi de 
resultats.  

- Identificació d’àmbits d’aplicació de les eines disponibles. 
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