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Resum 

Fomentar la co-creació amb equips multidisciplinaris dels diferents graus 
d’enginyeria que es cursen a la ESEIAAT generaria projectes més 
innovadors i més pròxims a la realitat industrial. Alhora, entenem que les 
empreses reclamen en els seus departaments de R+D aquest perfil 
d’enginyer multidisciplinari i, cada vegada més, la creativitat forma part 
rellevant en la innovació. 
Per tant, disposar d’un context creatiu, tant en espai com en recursos, a la 
ESEIAAT esdevindria una avantguarda en línies d’innovació docent a 
través de les enginyeries i els seus projectes acadèmics. 
El següent article tracta de mostrar el procés de disseny i 
desenvolupament en enginyeria, i com d’important és definir un bon 
repte de disseny i com de determinant és desenvolupar un moment 
d’ideació en una atmosfera co-creativa. 
A les conclusions, es pretén exposar propostes de millora per fomentar la 
co-creació a la ESEIAAT i per tant, projectes més innovadors. 

 183



Recerca i Tecnologia en Enginyeria Gràfica i Disseny a la UPC (Volum 2)

Abstract 

Encouraging the co-creation with multidisciplinary teams of  the 
different degrees of  engineering that are studied at ESEIAAT would 
generate more innovative projects and closer to the industrial reality. At 
the same time, we understand that companies are demanding in their 
R&D departments, this skill of  a multidisciplinary engineer and, 
increasingly, creativity is an important part of  innovation. 
Therefore, having a creative context, both in space and resources, at 
ESEIAAT would become a vanguard in lines of  teaching innovation 
through engineering and its academic projects. 
The following article tries to show the process of  design and 
development in engineering, and how important it is to define a good 
design challenge and how important it is to develop a moment of  
ideation in a co-creative atmosphere. 
In the conclusions, it is intended to set out proposals for improvement 
to encourage co-creation at ESEIAAT and therefore more innovative 
projects. 

1. El procés de disseny 
El procés de disseny no és totalment un procés guiat, i ni molt menys 

un procés lineal. I això succeeix per dos motius: la definició del repte de 
disseny, i el moment en què es decideix com s’inicia el projecte i 
conseqüentment a dissenyar. Ambdós conceptes van molt lligats entre si, 
i de fet, molt sovint tan a la indústria com a la Universitat, mai es tenen 
clar quan com i quan succeeixen cadascun d’aquests. 

Comencem pel primer, la definició del repte de disseny. Sovint, quan 
es proposa desenvolupar un projecte, ho iniciem creant un títol i una 
definició. Fixem-nos-hi que quan creem un Treball Final de Grau (TFG) 
a la Intranet d’ofertes de TFG de l’ESEIAAT Justament, el primer que 
hem de descriure és un títol i una descripció (Figura 1): 

Prenem aquest exemple perquè és una mostra molt clara per a 
reflexionar sobre la següent qüestió: Aquesta descripció és el repte? Ha 
de ser el briefing de disseny? Seran uns requeriments de projecte? Una 
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definició de la necessitat de la societat? Un problema real dels usuaris? 
Una oportunitat del mercat? La proposta de valor? 

Així doncs, clarament serà necessari definir què és el repte de disseny. 
En el següent capítol es clarificarà com hauria de definir-se el repte de 
disseny als projectes. Però no oblidem el segon concepte, el moment del 
procés de disseny i molt concretament el moment creatiu. 

Segurament té molt a veure amb la definició del tipus de repte de 
disseny. Per entendre-ho, anticipem-nos a visualitzar el procés de disseny 
basat en metodologia Design Thinking (DT) tal i com proposa la 
consultora de disseny estratègic IDEO (IDEO, 2021b). Com es detalla 
en següents apartats, DT planteja tres moments d’activitats no lineals 
durant el disseny: Inspiració, Ideació i Implementació (IDEO, 2021a) 
(Figura 2).  

Per tant, si definim un repte de disseny molt obert, el moment de 
disseny serà previ a la inspiració. Si el projecte ve definit amb una 
proposta de valor clara, el moment de disseny succeirà en una activitat 
d’ideació. I si partim d’un concepte de disseny que s’ha de desenvolupar, 
l’activitat serà una implementació industrial i de negoci. Plantejat 
d’aquesta manera pot semblar molt ambigu, per tant, deixeu-nos que es 
desenvolupin en els següents apartats tots aquests conceptes. 
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1.1. Definició del repte de disseny 
Segurament el repte de disseny és un moment molt prematur del 

procés de disseny. Aquest, ha de basar-se en uns desitjos molt genèrics 
de la societat (o usuaris), fonamentat per també alguna problemàtica o 
necessitat molt genèrica. 

Per l’èxit de qualsevol projecte empresarial, definir el repte ha de ser 
clau en el camí de la innovació. ACCIÓ, l’agència pública per a la 
competitivitat de l’empresa catalana, proposa en la seva guia “Com 
esdevenir una empresa innovadora” (Bayó & Camps, 2015) que ha de ser 
fonamental definir de forma rigorosa el repte al qual s’enfronta l’equip 
d’innovació i que aquest s’ha de resoldre segons els 5 passos següents: 
formular el repte, clarificar el repte, identificar beneficis i beneficiaris, 
analitzar alternatives i redactar el repte. Ho presenta amb un procés molt 
similar al procés d’ideació de disseny però amb una etapa més inicial i 
sense intenció de resoldre les millors idees, sinó, definir el millor repte. 

La mateix guia exposa que els reptes poden tenir el seu origen en 
quatre aspectes diferents: 
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thinking (DesignthinkingIDEO).



Recerca i Tecnologia en Enginyeria Gràfica i Disseny a la UPC (Volum 2)

• Oportunitat externa (exemple: necessitat no satisfeta d’un segment 
de clients). 

• Amenaça externa (exemple: llançament d’una nova tecnologia per 
part d’un competidor). 

• Oportunitat interna (exemple: actiu utilitzat per sota de la seva 
capacitat màxima i que podria ser explotat per oferir noves solucions, 
fins i tot en mercats diferents als que opera actualment l’empresa). 

• Amenaça interna (exemple: nivells de productivitat inferiors a la 
mitjana del sector). 

Fixem-nos-hi amb un parell d’exemples de reptes que han succeït 
com a productes innovadors: 

El cas Nespresso, que va fixar el seu repte cap a una necessitat que 
tenia un segment de mercat que cercava consumir un cafè de qualitat en 
un context molt elegant i exclusiu. Aquest cas d’innovació basada en el 
mercat ho explica molt bé el professor Sala i Martin en el programa 
d’Economia en Colors (CCMA, 2017) de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA). El professor remarca que el repte 
principal no era crear una cafetera, ni un cafè. La potència era crear la 
elegant boutique, que són les botigues Nespresso. 

Un altre cas de definició de repte resolt en un producte, és el cas de la 
tauleta digital iPad, on Apple va apostar en proposar un repte de 
producte que no existia en el mercat, i que oferia funcionalitats que tenia 
el iPhone, però no el MacBook i viceversa. El mateix Steve Jobs (Jobs, 
2010) ho explicava el dia que donava llum al nou producte l’any 2010. 

1.2. Inspiració 
Si ens centrem en la primera fase de la metodologia DT, ens trobem 

amb una etapa de plantejament de la direcció que prendrà el nostre 
disseny, utilitzant tècniques enfocades a empatitzar amb els usuaris o les 
persones que directa o indirectament estan implicades en el nostre repte. 
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Alhora, no podem obviar altres vies d’inspiració relacionades amb el 
mercat, on cercar oportunitats, entendre les tendències i trobar nínxols. 
Relacionats amb les tecnologies, tant les emergents, com oportunitats de 
nous materials, fabricació additiva, intel·ligència artificial, big-data, etc., 
com processos i materials més tradicionals. 

En tots els casos, en el moment d’inspiració han de sorgir indicadors 
que determinaran els camins d’ideació. Aquest aspectes s’amplien en el 
següent apartat. En disseny, d’aquests indicadors s’anomenen “insights”. 

1.3. Ideació 
En aquesta segona fase, l’objectiu és la generació del màxim nombre 

d’idees, analitzant la informació obtinguda a la fase anterior, utilitzant 
tècniques de filtració, creació i prototipatge per tal de confirmar o 
descartar idees. D’entre aquestes tècniques, la “Guia de Camp pel 
Disseny Centrat en l’Ésser Humà” d’IDEO (ideo.org, 2011) fa menció 
de les sessions de co-creació, les quals explicarem en més detall en 
l’apartat 2.2. 

L’objectiu final serà, després d’una ponderació d’idees sorgides en un 
procés creatiu, resoldre un únic concepte de producte o servei. Un 
concepte formalitzat i validat d’una forma rigorosa per que funcioni com 
a bon disseny. 

1.4. Implementació 
Per últim, la implementació parteix d’un disseny definit i testejat en 

forma de concepte, i busca fer-lo realitat. Això es desplegarà en dues vies 
molt clares: 

• Desenvolupament industrial de producte i/o servei: Descriure la 
viabilitat tècnica per que el producte i/o servei funcioni i pugui ser 
manufacturat amb la màxima qualitat. Alhora, resoldre un producte 
que sigui responsable socialment i ambientalment. 
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• Desenvolupament de negoci: Considerar tots els detalls per a que el 
producte i/o servei es pugui implementar en el mercat amb un cost 
que els usuaris o clients estiguin disposats a pagar. 

Segurament, des del disseny i l’enginyeria, la implementació industrial 
és quelcom un procés més pròxim, però almenys, des del disseny i 
l’enginyeria de producte no podem obviar el desplegament de negoci. 
Recuperant la metodologia DT, la guia “Design Thinking para la 
innovación estratégica” (Mootee, 2014) justament intenta explicar el que 
no ens ensenyen en les escoles de negoci ni en les de disseny i, que el 
procés de DT, és estratègic per ambdós contextos. 

Les tècniques utilitzades seran, per tant, de definició d’estratègia, 
recerca de recursos, testeig a gran escala i avaluació, entre d’altres.  

2. El moment d’ideació 
Un cop definit el repte de disseny, arriba el moment d’ideació. 

Moment el qual hem introduït en l’apartat anterior. Per tant, recuperarem 
els indicadors que han inspirat a resoldre una problemàtica, necessitat o 
oportunitat, i que seran la base per descriure una proposta de valor clara. 

Tal i com es descriu en els següents apartats, a partir d’una proposta 
de valor clara, a través de diferents dinàmiques creatives, sorgiran idees 
que resolguin en part un problema o necessitat dels usuaris o una 
oportunitat de mercat o negoci. Es formalitzaran aquestes idees per ser 
validades en un context participatiu i així poder valorar quin serà el 
millor concepte de producte i/o servei. 

2.1. La proposta de valor 
Es tracta d’analitzar la solució que hem dissenyat des del punt de vista 

d’allò que oferim, els guanys i pèrdues de les persones que en faran ús. El 
procés de creació d’aquesta proposta requereix doncs per ser vàlida, 
inevitablement, tenir en compte les necessitats i/o desitjos dels usuaris/
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àries. Existeixen múltiples vies per definir aquesta proposta, entre les 
quals es troba la utilització de la següent plantilla (Figura 3), que relaciona 
la proposta de valor amb el segment d’usuari.  

2.2. Dinàmiques creatives 
La creació d’idees va molt més enllà d’una pluja d’idees realitzada de 

manera grupal. Per tal d’aconseguir el major nombre d’idees i de major 
qualitat, són necessàries les dinàmiques creatives. Aquestes són activitats 
i/o tècniques que serveixen per guiar aquest procés, tant individual com 
col·lectivament. La següent guia, “Cómo Tener Ideas Geniales: Guía de 
Pensamiento Creativo” (Ingledew, 2017), defineix diferents tècniques i 
exemplifica amb casos. Alguns exemples interessants d’aplicar per al 
disseny industrial i desenvolupament de producte que proposa la guia: 

• Visualitzar-ho: El simple acte de dibuixar les idees ajuda a 
compartir els primers pensaments amb l’equip de disseny. Sovint, 
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s’utilitzen storyboards per entendre un episodi en ús d’un producte i/o 
servei. 

• Actuar com un nen: Desfer-se de limitacions de la vida adulta i 
actuar com un nen, ajuda a ressorgir la creativitat novament amb 
entusiasme.  

• Què faria Terry?: És un mètode basat la tècnica de lateral thinking. 
Tracta de cercar la inspiració en veu d’una altra persona, pot ser un 
referent, d’un altra context, pot ser la competència, o altres marques, 
etc. 

• Cercar un geni interior: Intentar aprofitar altres invents i les seves 
solucions i extrapolar-ho al nostre problema. Analitzar altres 
productes, màquines, dispositius, materials, altres fites de l’enginyeria, 
etc. 

• Preguntar a la natura: Sovint, les millors solucions de l’enginyeria 
estan a la natura, a les plantes i els animals. Formalitzar idees inspirades 
en la natura a vegades pot ser extraordinari. 

• Ves a la fàbrica: Observar i experimentar com es fabriquen les 
coses. Els seus processos i materials que s’utilitzen poden portar a nous 
descobriments. 

• Etc. 

La realització d’aquestes dinàmiques es realitzen participativament 
amb l’equip de disseny, però també amb els/les usuaris/àries finals i/o 
altres persones externes. Aquest procés participatiu en disseny és el que 
es considera la co-creació. Recuperant tècniques creatives com les 
esmentades anteriorment, i en uns moments de generació d’idees de 
forma convergent i divergent, s’aniran filtrant i agrupant idees i opcions 
que resolguin el producte o servei cap a un concepte final.  
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2.3. Formalització i validació d’idees amb usuaris 
Un cop s’ha fet ús de les dinàmiques creatives i s’han obtingut una 

sèrie de propostes, és necessari concretar-les, per tal de presentar-les als 
usuaris/àries i conèixer la seva acceptació. Aquest procés de validació 
facilita l’obtenció d’informació vital que es traduirà en un millor disseny i 
en un estalvi de recursos en tenir una perspectiva externa prèvia a la 
implementació del disseny. Es tracta doncs d’un procés iteratiu, en el 
qual el feedback rebut portarà a nous processos de creació d’idees que 
serviran per arribar a un concepte final. 

La formalització, a través d’un prototip lleuger o artefacte, ajuda 
sense cap mena de dubte en aquesta validació formal i de funcions 
bàsiques del producte i/o servei. Aquests prototips o maquetes es 
resolen amb elements bàsics i fàcils de treballar com escumes, caixes de 
cartró, plastilina, storytellings, sketching, lego-kits, etc. Sovint, i per una millor 
presentació de propostes en un context de màrqueting, també es poden 
treballar maquetes virtuals basades en representacions renderitzades. 

2.4. El concepte de disseny 
Normalment, es surt d’una dinàmica creativa amb un grup de dues o 

tres idees. Aquestes, s’hauran de valorar d’una forma qualitativa en base a 
la validació dels usuaris treballada anteriorment, o d’una forma més 
quantitativa a través d’una taula ponderada de funcionalitats i 
característiques que el producte o servei oferirà. 

En tots els casos, es resoldrà un concepte de disseny que s’alineï amb 
el repte que es planteja al principi de projecte. Sovint, el procés de 
disseny acaba en aquest concepte i és a partir d’aquest moment on, des 
de l’enginyeria de producte, es resoldrà la viabilitat tècnica del producte. 

3. Com dinamitzar els processos d’ideació a l’ESEIAAT? 
La pregunta que sorgeix, havent definit el procés de disseny i el 

moment d’ideació, és com es pot aplicar aquest coneixement en el cas 
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particular de l’ESEIAAT, de tal manera que existeixin dinàmiques de co-
creació als projectes acadèmics entre alumnes de diferents graus, formant 
així equips multidisciplinaris. Per donar resposta a aquesta qüestió, ens 
podem focalitzar en els següents aspectes: 

3.1. El context actual: les aules 
Un dels elements que té una gran influència en els processos 

d’ideació és l’entorn en el qual es realitzen. Actualment a l’ESEIAAT 
l’entorn principal que s’ofereix als alumnes són les aules, sobre les quals 
podem fer una diferenciació en tres tipologies: aules magistrals, aules 
d’ordinadors i aula IKEA (Figura 4). 

Les dues primeres són bastant similars en quant a recursos, oferint un 
espai amb taules, pissarra i pantalla de projecció amb capacitat per a 
grups grans, amb la diferència de l’accés a ordinadors de sobretaula 
(Figura 5). La tercera és una proposta molt similar a les aules magistrals, 
de menor capacitat i amb una major flexibilitat pel que fa a la disposició 
del mobiliari. 

Existeix un altre tipologia d’espai a l’ESEIAAT, que seria l’espai de 
prototipatge. Aquest es veu representat pel Fablab Terrassa, el qual està 
situat dins la universitat i ofereix eines i màquines per a la fabricació 
digital.  

No obstant, aquests espais i els recursos que s’ofereixen tenen un 
ampli marge de millora per arribar a l’estat òptim que permet realitzar 
dinàmiques de co-creació amb èxit. És interessant per exemple, 
qüestionar-se com és que alguns estudiants opten per utilitzar les sales de 
menjador o espais externs a la universitat per a realitzar, no només 
processos d’ideació, si no qualsevol tipus de treball col·laboratiu. Potser 
és una qüestió de confort acústic o lumínic? De capacitat dels espais? De 
grau de llibertat respecte a les activitats que s’hi permeten realitzar? 

En els següents apartats oferim una finestra a les necessitats que 
poden ser resoltes per tal de millorar l’experiència de les dinàmiques de 
co-creació a l’ESEIAAT. 

 193



Recerca i Tecnologia en Enginyeria Gràfica i Disseny a la UPC (Volum 2)

194

Figura 4. Aula IKEA en un procés creatiu 
de model de negoci al MDB. 

Figura 5. Procés creatiu “Marshmallow 
challenge” a MOP Aula 008. 
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3.2. Espais creatius: Innovation Labs 
En primer lloc, veiem com a universitats internacionals de l’àmbit del 

disseny, la innovació, l’enginyeria i l’emprenedoria, els espais de creació 
han evolucionat cap al concepte d’Innovation Labs. Alguns exemples són 
el MIT Media Lab (Massachusetts Institute of  Technology (MIT), 2021) 
i el MIT D-Lab (MIT), els Delft Design Labs (Delft University of  
Technology) (TU Delft, 2021), el TU/e Innovation Space (Eindhoven 
University of  Technology) (Eindhoven University of  Technology, 2021) 
o els Design Labs del Politecnico di Milano (POLITECNICO DI 
MILANO, 2017). 

Aquests espais tenen en comú que es tracta d’espais col·laboratius, en 
els quals tant estudiants de diferent disciplines, com professors, 
professionals, companyies i altres entitats poden unir esforços en 
projectes acollits sota temàtiques molt variades. Es tracta, per tant, 
d’espais experimentals pensats per promoure la cooperació i la generació 
d’idees innovadores. És per això que es dissenyen per a ser espais 
flexibles, oferint àrees de reunió, exhibició, prototipatge ràpid, fabricació, 
menjador, etc. complementats amb serveis de mentories i de suport al 
desenvolupament dels projectes. 

Altres Universitats de disseny del país, han optat per obrir la 
Universitat a altres espais on fomentar la co-creació o simplement la 
creació. Són espais com el centre IAAC (Institut d’Arquitectura 
Avançada de Catalunya) (IAAC, 2021) i altres ateneus de fabricació 
(FabLabs), on existeixen eines per a formalització d’idees en prototips 
senzills i funcionals; Hangar de Barcelona (Centre de producció i recerca 
d’arts visuals) (Fundació AAVC Hangar, 2021), on desenvolupar eines de 
producció visual en un espai efímer; el propi centre de documentació del 
museu del disseny (dHUB) (Ajuntament de Barcelona, 2021), l’espai 
TMDC (Taller para la Materialización y el Desarrollo de (grandes) 
Conceptos SCCL, 2021), un espai de prototipatge i fabricació, El 
MATERFAD (Federació de les Arts Decoratives, 2021), una biblioteca 
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de materials o el Centre Català del Plàstic (UPC (Universitat Politècnica 
de Catalunya), 2021a), per posar alguns exemples.  

3.3. Eines creatives: Toolkits 
Un segon element a considerar, són el que anomenarem eines 

creatives. Aquestes seran les tècniques/activitats que es realitzaran a la 
fase de generació d’idees, que agrupades segons certs criteris, formen els 
toolkits. Els toolkits poden prendre múltiples formes: instruccions per a 
realitzar tècniques creatives (la “Guia de Camp pel Disseny Centrat en 
l’Ésser Humà” d’IDEO), jocs de cartes, packs de materials i elements 
gràfics, etc. L’objectiu és aportar un cert ordre i estructura que permet un 
desenvolupament progressiu del procés de creació. I en definitiva, agilitzi 
el procés creatiu. 

Un clàssic és el BOOST Creative Toolbox de LEGO (Figura 6), que 
fomenta la creativitat en una immersió entra la interacció i la robòtica 
molt tècnica i creativa, basat en un model propi de programació molt 
simple que ve controlat sota un Arduino i es pot utilitzar amb una 
aplicació mòbil d’una forma simple d’aprenentatge. 

Un material molt interessant és el que proposa Luki Huber en el seu 
Manual Thinking (Huber, 2021) i en la seva metodologia per utilitzar eines 
i espais de co-creació (Figura 7). Apart de la metodologia, els materials 
són molt senzills, uns formats de paper que recorden als antics mapes de 
carretera, una serie de etiquetes adhesives per generar mapes de concepte 
a través del que anomena Think Writing i un espai on poder 
emmagatzemar materials per la inspiració. L’espai de Luki Huber ho 
resolt amb uns recipients transparents disposats a la paret per poder 
visualitzar bé tots aquests materials. 

Tots aquests materials es poden adquirir a la seva botiga on-line. 
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Figura 6. BOOST Creative Toolbox (LEGO)

Figura 7. Espai Luki Huber i eines (manualthinking / lukihuber).
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3.4. Formalització: prototips i artefactes senzills 
Una part fonamental del procés de disseny és la seva formalització, és 

a dir, la traducció de les idees en prototips parcials o totals amb els 
elements bàsics que en permetin entendre l’idea i conseqüentment tenir 
un suport per a la seva validació. La guia d’ACCIÓ que hem comentat 
abans, en fa una classificació entre els objectius que poden perseguir 
(aprendre, comunicar, explorar, etc.) i el nivell de fidelitat (d’inspiració, 
d’evolució o de validació). 

Normalment, per una interacció per conèixer les funcionalitats 
bàsiques i sobretot la volumetria, un artefacte senzill, és suficient. Amb 
materials molt bàsics, com poden ser el cartró, escuma o 3Dprint, podem 
donar volum a un producte i explicar en un entorn participatiu quin és el 
pre-concepte (Figura 8). 

Podem prototipar també sistemes o serveis senzills d’una aplicació 
amb un “mockup” gràfic (Figura 9).  

Fins i tot, podem prototipar un model de negoci utilitzant la plantilla 
Business Model Canvas (Osterwalder, 2011) (Figura 10) que proposa l’autor 
Alexander Osterwalder en la seva guia “Generación de modelos de 
negocio”. 

3.5. Validació amb usuaris: focus group 
A l’apartat 2.4 hem fet referència a la validació d’idees i la seva 

rellevància en el procés d’ideació. En aquest últim apartat, volem 
focalitzar-nos en un dels mètodes principals utilitzats amb aquesta 
finalitat: els focus groups. Aquest mètode consisteix, a grans trets, en una 
entrevista grupal, el valor de la qual resideix en la interacció entre els 
participants. Aquest mètode qualitatiu permet una major llibertat 
d’expressió i l’anàlisi de la percepció dels participants en un context 
social, guiats per un mediador principal. 

Si la validació que fan els usuaris és contra un prototip treballat en el 
moment de formalització de les idees, evidentment l’anàlisi que se’n farà 
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Figura 8. Prototip senzill per interacció amb 
usuari.

Figura 9. Mockup aplicació mòbil (freepik.es).

http://freepik.es
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serà de molta més qualitat. No obstant, que els usuaris tinguin 
l’oportunitat de poder representar en un model de “storytelling” la 
proposta de producte o servei per detectar detalls a considerar per a la 
conceptualització de producte, pot ser prou potent. 

En aquest sentit, obrir la Universitat i que existeixin espais per 
fomentar els focus groups amb usuaris reals, pot resultar d’una forma molt 
real i precisa una oportunitat en la validació d’idees. 

3.6. Conclusions per a la dinamització de processos creatius a 
l’ESEIAAT 

Segurament els espais dels que es disposen i el context arquitectònic 
són genials per realitzar una fàcil transformació cap a un entorn co-
creatiu. Evidentment, un context multidisciplinar tecnològic, encara ho 
ha de fer més fàcil per fomentar les sinergies entre els Graus 
d’Enginyeries.  
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Figura 10. The Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)
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En aquest sentit i, basant-nos en la ressenya d’aquesta modesta 
publicació, construir un espai co-creatiu on es disposen d’eines per a la 
multidisciplinarietat, prototipatge, exposició i validació d’idees, etc., és 
una oportunitat interessant.  

Per últim, fem una reflexió més enllà de les particularitats dels espais 
o de les màquines i eines de prototipatge. Hem comentat que les 
propostes de millora facilitaran un entorn més innovador, on els equips 
multidisciplinaris trobaran espais on col·laborar. La realitat és que 
aquests canvis simplement ajusten el desnivell entre la realitat acadèmica 
universitària i la realitat professional, que sempre ha estat basada en 
aquesta col·laboració. La bona notícia és que l’ESEIAAT ja en té 
d’experiència en aquesta tipologia de projectes, en són exemples el 
Creative Lab i el UPC Ecoracing. Es tracta doncs d’aconseguir que el que 
ara és excepcional, es converteixi en la norma general. 

Per arribar a aquest objectiu, fa falta que en el context actual de 
professors com a dissenyadors de les assignatures, existeixi la voluntat de 
modificar l’estructura de les assignatures per explotar el potencial que 
espais com els innovation labs, o tècniques com els focus groups ofereixen, 
tant en l’àmbit acadèmic com a l’àmbit professional. Això a llarg termini 
implica, inevitablement, la necessitat d’actualització de coneixements per 
una banda, i milers d’oportunitats de creixement per una altra. A curt 
termini oferim una visió optimista: aquest procés de millora exponencial 
requereix de pocs recursos per ser iniciat, només fa falta observar els 
estudiants en el moment de la ideació. Quins recursos aporten ells 
mateixos que la universitat els podria oferir? Potser és tan senzill com 
uns post-its, o uns rotlles de paper per començar a crear mindmaps als 
passadissos. 

Per tant, la finalitat d’aquesta conclusió és animar a repensar aquests 
recursos. Aprofitar del potencial que ja tenim, tant en equip docent com 
en infraestructures, i encaminar-les cap a aquest nou model de 
Universitat de futur. I en certa manera, seguir innovant en la docència. 
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4. Cas de moment creatiu a l’ESEIAAT: Repte Danone a MDB 
A el marc de l’assignatura Investigació, desenvolupament i innovació 

en el disseny de productes del Màster en Estudis Avançats en Disseny 
Barcelona (MDB) (UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), 2021b), 
es pretén cada any treballar un procés co-creatiu, un repte que ve definit 
per una empresa. És un repte en forma de projecte que vol aprofitar 
molt bé la configuració d’equips d’estudiants multidisciplinaris, ja que 
sovint a Màster es disposa de diferents perfils dins dels equips: enginyers, 
dissenyadors, arquitectes, etc. 

Enguany, el departament de R+D de Packaging i Sostenibilitat de 
Danone ha proposat als alumnes un repte de disseny d’un producte de 
packaging sostenible per a un nou model de negoci basat en e-commerce i 
que alhora dissenyin l’experiència de compra de producte fresc on-line. És 
a dir, que dissenyin també el servei. 

Evidentment, la virtualitat ha col·lapsat en certa logística l’ambient 
co-creatiu, però el fet de tenir equips multidisciplinaris, la implicació de 
l’equip de Danone i el suport de l’àrea de recerca d’Enginyeria Paperera, 
ha resultat sense voler un cas de co-creació virtual prou digne i amb 
resultats que han encaixat molt bé a l’empresa. 

4.1. Conclusió dels resultats del repte 
Contextualitzar el repte proposat amb l’equip de R+D de Danone, 

entendre i treballar bé la recerca fins a una proposta de valor, dinamitzar 
la creativitat cap a diferents idees i propostes entre els equips de treball i 
poder validar-les almenys amb l’equip de Danone, ha resultat un èxit 
durant l’assignatura. I alhora, els estudiants han entès com és un moment 
d’ideació fins a un concepte sòlid de producte i servei. 

Alhora, l’empresa Danone entén molt bé aquest procés. I és que des 
de l’any passat, disposa d’un espai creatiu basat i equipat amb els toolkits 
de Luki Huber a les seves instal·lacions de Barcelona. I entén molt bé la 
descontextualització de les seves idees a altres contextos, com és el cas 
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que ens ha tocat participar des del MDB. I és perquè són molt conscients 
que les idees que puguin sorgir als estudiants, segurament no succeiran 
mai a Danone per culpa de les rutines de l’empresa, i això ho posen molt 
en valor. 

Actualment estem pendents de presentar les propostes finals per part 
dels estudiants a l’empresa, i per aquest motiu no es poden mostrar els 
resultats dels equips de treball. Però l’objectiu d’aquest cas era explicar 
un èxit de co-creació que ha funcionat molt bé a la ESEIAAT, i que per 
tan, s’està caminant cap a aquesta forma d’innovar també en la docència. 
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