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1. El product owner

1.1. El rol del product owner

“The Product Owner is the one and only person responsible for managing the Product
Backlog and ensuring the value of the work the team performs. This person maintains
the Product Backlog and ensures that it is visible to everyone.”

Ken Schwaber (2009). Scrum guide (pàg. 5).

El product�owner (PO) és l’encarregat de guiar els esforços de l’equip

de desenvolupament per a aconseguir crear un producte que generi els

beneficis desitjats.

Aquesta definició inclou activitats com les següents:

• Establir i comunicar la visió del producte.

• Gestionar la pila de producte.

• Planificar els lliuraments.

• Involucrar clients, usuaris i altres interessats en el projecte.

• Gestionar el pressupost.

• Preparar el llançament de producte.

• Col·laborar amb l’equip.

El paper del PO és crucial, no solament pel que fa al producte, sinó també en

tota la gestió del cicle de vida del producte.

Centralitzar la gestió i la responsabilitat dels lliuraments del producte en un

únic rol assegura que hi hagi continuïtat i promou el pensament a llarg ter-

mini.

Però el PO no és un rol solitari, sinó que ha d’estar en col·laboració contínua

amb l’equip de desenvolupament i assegurar-se que la feina que realitza l’equip

segueix la línia marcada per la visió del producte.

1.2. Product owner respecte dels rols tradicionals

El rol de product owner uneix les competències i les habilitats que tradicional-

ment es donaven en diversos rols, com ara el project manager, el product mana-

ger, els analistes de negoci, etc.
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És un rol molt marcat pel context: les habilitats requerides dependran molt

del tipus de negoci en el qual es treballa i de la naturalesa i les dimensions dels

projectes, cosa que donarà lloc a un rol molt heterogeni:

• Per a un producte�comercial, el PO serà per exemple algú amb experiència

en el segment de mercat al qual apunta el producte.

• Per a un projecte�a�mida, el PO serà un analista de negoci de l’empresa

client. Clients, usuaris, gestors de projecte, analistes de negoci, arquitectes

o CEO1 (director executiu) adoptaran el rol de PO en funció del projecte

i de les característiques d’aquest.

1.3. Característiques d’un bon product owner

L’elecció d’un bon product owner és una decisió crucial per a l’èxit d’un projecte

Scrum. Per a això, i atès que el rol de product owner és relativament nou, és

important triar la persona adequada per al lloc depenent de les habilitats que

tingui i no de la posició que ocupava anteriorment.

Entre les habilitats i aptituds que ha de tenir un bon product owner trobem les

següents:

1)�Visionari�i�emprenedor. Ha de ser capaç de “veure” el producte final i de

comunicar aquesta visió a la vegada que fomenta la creativitat i la innovació

dins l’equip.

2)�Líder. Ha de tenir capacitat de guiar l’equip des d’aquesta primera visió fins

a un producte final que compleixi amb les expectatives dels clients, els usuaris,

etc. i dirigint i prenent decisions en moments complicats.

3)�Jugador�d’equip. Ha de saber col·laborar activament amb la resta de l’equip,

i estar disponible per a ells quan calgui per a ajudar a aconseguir l’objectiu

comú.

4)�Comunicador� i�negociador. Ha de ser capaç d’aconseguir una entesa i

una comunicació fluïda entre els diferents interessats en el projecte i arribar a

compromisos (de data, abast...) quan calgui.

5)�Amb�autoritat. Ha de tenir el suport suficient de les capes de direcció per

a poder prendre decisions i liderar sense interferències el procés de l’equip.

6)�Compromès. Amb el projecte i amb l’equip, segur, de confiança, enèrgic,

etc.

(1)De l’anglès chief executive officer
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7)�Qualificat. Ha de tenir el coneixement suficient del mercat i ser capaç de

gestionar pressupostos, d’entendre i descriure les necessitats i els requisits del

projecte.

1.4. Treball en equip

Perquè el treball del product owner dins de l’equip sigui el més efectiu possi-

ble, aquest ha de formar part del mateix equip, un equip autoorganitzat i mul-

tifuncional, de manera que es generi la confiança necessària entre els altres

membres de l’equip i el product owner.

Si els components de l’equip veuen el product owner com un membre

aliè a l’equip, la comunicació no serà prou fluida ni exitosa.

Per això, és important que el product owner estigui disponible el màxim de

temps possible per a l’equip Scrum, amb l’objectiu d’ajudar a entendre i su-

perar qualsevol dubte o problemes sobre el producte que puguin sorgir durant

el desenvolupament. Idealment, aquesta disponibilitat ha d’arribar al punt en

què l’equip Scrum i el product owner estiguin situats en el mateix espai físic.

En el cas que no es pugui arribar al punt de compartir el mateix espai, s’ha

de mantenir el màxim contacte possible, maximitzant les trobades cara a cara

entre el product owner i la resta de l’equip.

1.5. Treballant amb usuaris i clients

Per a poder crear el millor producte o solució possible, cal tenir present que

aquest producte o solució no és un fi en si mateix, sinó que sol ser una solució

o millora a un problema o inquietud d’un grup d’usuaris o clients; per això

és important poder comptar amb el feedback d’aquests usuaris o clients de la

manera més regular i primerenca possible.

Fer entrevistes a usuaris davant de prototips, convidar-los a les demostracions

de final de sprint o lliurar producte freqüentment solen ser maneres que té el

product owner per a no perdre el focus en l’usuari o client, tant al principi com

durant el temps de desenvolupament del projecte o solució.

1.5.1. Errors comuns

El fet que el rol de product owner sigui relativament nou fa que moltes organit-

zacions no tinguin clar com han de realitzar el procés per a incorporar aques-

ta figura en els seus projectes. La llista següent recull alguns errors comuns a

l’hora d’incorporar el rol de product owner a una organització:
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• Poca�autoritat. Si el product owner no té prou autoritat o prou suport de

direcció, pot no ser capaç de prendre decisions necessàries i crucials per

al desenvolupament del projecte mentre duri, la qual cosa pot fer que el

projecte prengui un rumb que el porti al fracàs.

• Sobrecàrrega�de�funcions. Amb un product owner sobrecarregat de feina,

es poden produir colls d’ampolla que evitin que el projecte avanci a la

velocitat necessària, a més de les conseqüències personals i de salut per a la

persona (que indirectament afecten també el projecte i l’organització). Ser

product owner de molts projectes o no tenir prou suport per part de l’equip

poden ser motius d’aquest símptoma.

• Divisió�de�funcions. Aquest error és contrari a l’anterior. Es divideixen les

funcions que correspondrien a un product owner entre diverses persones:

pèrdua de lideratge, pèrdua d’implicació en el projecte, responsabilitat di-

luïda, etc. són alguns dels problemes derivats d’aquesta actuació.

• Treball�a�distància. Quan el product owner i l’equip treballen a distància

(entenent per distància tot el que va des de treballar en diferents continents

fins a simplement treballar en despatxos diferents), la comunicació es veu

afectada dóna lloc a malentesos, retards, falta de confiança, etc.

• Proxy. Aquest error s’esdevé quan una persona actua com a representant

del PO real (probablement, perquè aquest està sobrecarregat de feina, tre-

balla a distància o directament evita alguna de les parts de la feina).

• Comitè�de�product�owner. En comptes de tenir una persona que guiï el

desenvolupament del projecte i intenti arribar a la visió d’aquest, es té un

grup de persones, cosa que sol desencadenar tensions a causa de polítiques,

visions diferents sobre el producte, interessos, etc.
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2. Visió del producte

La visió�del�producte és una representació de l’objectiu final: les característi-

ques o funcionalitats que tindria el producte idealment. La visió ha de servir

de guia al llarg de tot el procés de desenvolupament del producte, i ajudar en

la presa de decisions.

Sense un objectiu o visió que faci de guia, les decisions que es prenguin

seran reactives i a curt termini (motivades únicament per fets puntuals

i actuals) i poden comprometre el llarg termini del projecte.

Una visió efectiva ha de contribuir a assolir els aspectes següents:

• Entendre qui és el públic objectiu del producte, qui l’utilitzarà.

• Comprendre les necessitats que vol cobrir i el valor afegit del producte.

• Esbrinar les característiques del producte que són crítiques per a l’èxit i en

quines d’aquestes característiques el producte ha de ser excel·lent.

• Veure en què s’assembla i en què es diferencia el producte del dels compe-

tidors o d’altres productes similars que ofereix la mateixa companyia.

• Establir un preu i veure quin serà el pla de vendes del producte.

• Decidir si el producte és viable o no per a l’empresa i en quines condicions.

2.1. Característiques de la visió

La visió ha de ser:

1)�Compartida�i�unificada. Perquè la visió del producte sigui realment efec-

tiva, cal que sigui única i compartida per tots els interessats en el projecte.

No serveix de res fer un projecte que satisfaci perfectament la visió de l’equip

de desenvolupament si aquesta visió no coincideix amb la dels inversors del

projecte. Compartir i unificar aquesta visió de producte ha de ser un dels pri-

mers objectius d’un projecte, abans que sigui massa tard i les expectatives dels

diversos implicats es vegin afectades.
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2)�Curta�i�atraient. Una bona visió ha de ser breu i concisa. Ha d’intentar

reflectir únicament els tres o quatre beneficis principals (no característiques!)

del producte, els que realment marquen la diferència i que siguin capaços

d’atraure futurs usuaris o compradors.

2.2. Mínim producte viable

Per a poder crear una visió de producte, cal fer una ullada al futur i intentar

“predir” el que passarà. Lamentablement, ningú no pot predir el futur amb

exactitud i, de la mateixa manera, ningú no pot fer estudis de mercat que

assegurin la viabilitat d’un producte amb una fiabilitat del 100% .

La clau per a superar aquesta falta de fiabilitat es l’adaptació davant una

sèrie de canvis: de requisits, de condicions del mercat, d’estratègia, etc.

Elevator’s pitch

L’elevator’s�pitch (“pots ex-
plicar el teu producte en el
temps que trigues a pujar amb
l’ascensor?”) sol ser una bo-
na demostració de visió curta i
atraient.

Per a aconseguir aquesta adaptació, una bona estratègia consisteix en

l’anomenat Mínim producte viable2.

2.2.1. En què consisteix?

El mínim�producte�viable consisteix a desenvolupar el conjunt mínim

de funcionalitats que ens serveixi per a confirmar si hi ha o no un mer-

cat interessat en el nostre producte. Aquest conjunt mínim de funcio-

nalitats pot ser tan petit com es vulgui, i dependrà de l’etapa del pro-

ducte en què ens trobem.

Per exemple, les primeres etapes d’un MPV solen consistir únicament en una

landing page, que anuncia el producte i els beneficis d’aquest, el pla de preus,

etc., sense que encara estigui desenvolupat; serviria per a mesurar el grau

d’interès en el producte. Un cop s’ha mesurat la recepció que tindria el pro-

ducte en el mercat i s’ha obtingut feedback dels clients i usuaris –o potencials

clients i usuaris– és l’hora d’iterar l’MPV.

2.2.2. Iteracions MPV

L’MPV es un mitjà per a assolir una versió final del producte (si és que hi ha

una versió final del producte). Per a aconseguir avançar en aquest objectiu de

versió final, l’MPV es desenvolupa en iteracions.

Cada iteració d’un MPV té la forma següent, d’acord amb la metodologia lean

start-up:

(2)MPV, en endavant.
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En cadascuna d’aquestes iteracions s’intenta construir (build) el que permet

mesurar (measure) com funciona el producte en el mercat i, a partir d’aquestes

mesures, aprendre (learn) el que necessitem construir (build) en la iteració

següent.

D’aquesta manera, l’equip s’apropa a la versió final del producte, però fent

petits passos i adaptant el producte segons el feedback rebut (en comptes de

construir un producte basat en hipòtesis que poden ser certes o no).

2.2.3. Quins beneficis aporta?

Entre els beneficis que aporta l’MPV trobem els següents:

• Minimitzar els riscos.

• Minimitzar el temps que triguen les versions del producte a arribar al mer-

cat (time to market).

• Minimitzar el temps d’adopció.

• Aconseguir un cost de desenvolupament més baix.

• Obtenir un retorn de la inversió més gran.
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3. Técniques per a crear la visió

3.1. Inception deck

La tècnica inception�deck consisteix a reunir totes les persones implica-

des en el desenvolupament d’un producte perquè contestin de manera

col·laborativa una sèrie de preguntes i facin una sèrie d’exercicis sobre

el producte.

L’objectiu es que, un cop acabat l’exercici –que pot durar des d’un parell de

dies fins a un parell de setmanes, depenent de la complexitat del producte i

del nombre de persones implicades–, tothom comparteixi la mateixa visió del

producte, per tal d’evitar que després les expectatives no es compleixin i el

producte sigui diferent del que cada persona esperava.

Els punts que s’han de treballar en la inception deck són els següents:

1)�Perquè�som�aquí? S’ha d’intentar definir de manera breu aquesta qüestió i,

també, qui són els nostres clients i per què hem decidit tirar endavant aquest

projecte. Tenir clar el perquè del producte contribuirà al fet de prendre decisi-

ons més bones i més informades durant el projecte.

2)�Crear�un�elevator�pitch. Es tracta de descriure el nostre projecte com si

només tinguéssim trenta segons per a descriure’l: quins punts ressaltaríem del

producte i com intentaríem atreure l’atenció d’un possible usuari, comprador

o inversor del producte.

3)�Dissenyar�una�caixa�de�producte. Si el nostre producte s’hagués de vendre

en supermercats, com seria la caixa que el contindria? Quin logotip tindria?

Quina imatge posaríem a la caixa? Quins beneficis es veurien reflectits?

L’objectiu és crear un embalatge que aconsegueixi que l’usuari compri

el nostre producte, en comptes del producte del costat.

4)�Crear�una�NOT-list. De la mateixa manera que hem de tenir clar què volem

que formi part del nostre producte, també hem de tenir present què és el que

no volem que hi sigui, si més no de moment.
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5)�Coneix�els�veïns. La creació d’un producte pot comprendre moltes perso-

nes, no solament les que estan directament implicades en la construcció del

producte. L’objectiu d’aquest exercici és intentar detectar totes les persones

externes al producte, però amb les quals necessitarem col·laborar o treballar

durant el procés, de manera que hi puguem començar a establir una relació

cordial abans de començar la feina.

6)� Mostra� la� solució. Esbossar a un alt nivell les principals línies de

l’arquitectura tècnica de la solució per assegurar que tothom té la mateixa idea

de com estarà estructurat el producte des del punt de vista tècnic.

7)�Què�ens�treu�la�son? Quines són les principals pors del projecte? Quins

riscos creiem que poden enfonsar el producte? Es tracta de definir els possibles

riscos, parlar-ne i veure com es poden evitar (en la mesura que sigui possible)

perquè es pugui afrontar el projecte amb més garanties d’èxit.

8)�Quina�és�la�mida? Parlem d’un projecte d’un mes? De sis mesos? D’un any?

Cal tenir-ne una idea aproximada, ja que ens ajudarà a establir millor l’abast

del projecte.

9)�Quines�són�les�prioritats? En tot projecte s’han de tenir en compte sempre

un seguit d’aspectes: el temps, el pressupost, l’abast i la qualitat. Què té més

prioritat per al projecte en aquest moment? Podem ser flexibles amb el temps,

però amb un abast tancat? Tenim un pressupost estricte o tenim llibertat per a

gastar? També hem de tenir en compte altres aspectes que siguin rellevants per

al nostre producte: volem un producte senzill d’utilitzar? O prioritzem un pro-

ducte estèticament agradable? És més important la velocitat? Definir aquestes

prioritats ens facilitarà la presa de decisions durant el desenvolupament del

producte.

10)�Quant�ens�costarà? En quant de temps podem tenir-lo llest? Quants diners

ens costarà? Quin equip necessitem per a desenvolupar-lo?

Respondre a aquestes preguntes (sense entrar gaire en el detall) ens do-

narà una idea aproximada del que ens pot costar el projecte, i pot ser un

bon punt per a decidir si el projecte és viable o no en la forma actual.

3.2. Prototips i mocks-up

El procés de definir la visió d’un producte és un procés d’experimentació i cer-

ca. Els prototips i els mocks-up són una molt bona eina per a treballar aques-

ta experimentació que ajuda a obtenir feedback d’una manera molt ràpida i

iterativa.
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La creació dels mocks-up ens permet obtenir coneixements sobre el producte,

sobre l’aparença que hauria de tenir, sobre les opcions arquitectòniques i tec-

nològiques que són viables o fins i tot sobre si la idea és realitzable o no.

De prototips, en podem tenir de diverses classes:

• En paper, també anomenats sketches o mocks-up i que serveixen per a

validar o desestimar una idea referent sobretot a aspectes visuals del pro-

ducte.

• Prototips executables, també anomenats spikes, que permeten verificar

una o diverses idees funcionals sobre el producte.

3.3. Persones i escenaris

La tècnica�de�persones serveix per a intentar trobar el perfil objectiu d’usuaris

del producte. Una “persona” representa un arquetip de client objectiu. La tèc-

nica consisteix a crear diferents perfils i descriure en quina part del producte

estan interessats i com pensen utilitzar el producte.

Un cop s’han creat els perfils de possibles usuaris del producte, es comença a

treballar la part d’escenaris. Cada escenari representa una situació en què ca-

dascuna (o algunes) de les persones que hem esmentat anteriorment utilitzen

el producte per a obtenir algun tipus de benefici en la seva vida quotidiana.

Es tracta d’obtenir informació sobre la manera com el producte pot aportar

el màxim valor a diferents perfils d’usuaris, i centrar-se en aquests usuaris i

en la manera que han d’interaccionar amb el producte per tal d’aconseguir

aquest benefici.

3.4. Definir un road map

A mesura que el producte creix i madura, l’esforç de crear la visió disminueix;

tanmateix, les diverses versions del producte han de mantenir uns objectius

clars per tal d’evolucionar en la direcció correcta.

Per a aconseguir això, s’utilitza el road�map, una eina de planificació que per-

met veure com es vol que evolucioni el producte en les versions següents, i que

ajuda a coordinar el desenvolupament del producte amb productes d’altres

línies o productes relacionats (el portfolio).

Un road map ha de ser tan senzill com sigui possible; no ha de contenir massa

detalls i s’ha de centrar en els aspectes més importants de cadascuna de les

versions que hi haurà. Per exemple, data de llançament, usuaris objectius i

quatre o cinc funcionalitats principals.
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El road map ha de ser una eina viva, que pot (i segurament ha de) canviar en

el temps, a mesura que es vegin les reaccions del mercat davant les diferents

versions del producte i les adaptacions que s’han de fer respecte a la ruta pre-

vista inicialment.

El road map s’ha de començar a treballar un cop el producte ha aconseguit

introduir-se d’una manera satisfactòria en el mercat (no serveix de res fer un

road map de cinc anys si el producte encara no està establert) i per a crear-lo

(i adaptar-lo) cal disposar del màxim nombre de persones implicades en el

producte.

3.5. Errors comuns

La visió d’un producte és un punt crucial per a aconseguir que tingui èxit. A

continuació s’exposen alguns errors comuns relacionats amb la visió. Són els

següents:

• Visió� inexistent. És un error sorprenentment comú en molts projec-

tes, que es produeix quan les funcionalitats o els requisits d’un projecte

s’obtenen de manera individual, sense tenir en compte les possibles con-

nexions i implicacions entre ells. Aquest error sovint s’anomena sopa de

funcionalitats.

• No�adaptar. Tenir una visió del producte no assegura en cap cas l’èxit del

producte. Moltes vegades cal adaptar aquesta visió a mesura que s’obté

feedback dels usuaris i del mercat. Seguir cegament la visió inicial sense

tenir en compte aquesta resposta del mercat pot esdevenir en un fracàs

del producte.

• Anàlisi/paràlisi. Aquest error s’esdevé quan el producte no és capaç

d’avançar perquè sempre està en una contínua fase d’estudi de mercat o

anàlisi. Emprar massa temps a fer una anàlisi inicial comporta el gran pe-

rill que un producte no arribi a temps en el mercat i en quedi fora, encara

que el producte tingui el millor disseny del món.

• Sabem�el�que�és�bo�per�als�nostres�clients. Les empreses que tenen aquest

pensament i que no utilitzen el feedback dels seus usuaris per a adaptar

els productes corren el risc de gastar temps i diners en un producte que

després ningú no voldrà.

• Com�més�gran�millor. El fet d’intentar que el producte tingui des del prin-

cipi un gran nombre de funcionalitats, que no falti absolutament de res i

que sigui la solució perfecta des del primer dia és una opció de molt risc,

ja que es combinen alguns problemes dels errors anteriors, com la possi-

bilitat d’arribar tard al mercat o construir un producte que ningú no vol

després d’haver gastat molts diners i esforços en el procés de construcció.

Horitzó temporal

Un bon horitzó temporal per al
road map sol ser entre sis i dot-
ze mesos, segons les caracterís-
tiques del producte i del mer-
cat al qual s’adreça.
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4. Les històries d’usuari

Una història�d’usuari és una redacció breu d’una funcionalitat que per

si mateixa dóna valor a l’usuari.

Es compon d’un títol, una descripció breu sobre el que ha de fer la funcionalitat

i unes condicions d’acceptació. Opcionalment, es poden afegir anotacions i

acotacions a la història.

És molt aconsellable fer servir l’estructura següent:

Com a [rol d’usuari] vull [funcionalitat] per a [objectiu].

4.1. Escrivint històries d’usuari

Una bona història d’usuari segueix les sigles INVEST, és a dir, és:

• Independent.

• Negociable.

• Valuosa per als usuaris i clients.

• Estimable (es pot mesurar).

• Small (suficientment petita per a poder-hi treballar).

• Testable (‘verificable’).

4.1.1. Independent

La dependència entre històries a vegades deriva en problemes en la planificació

i la priorització. Si una història molt poc prioritària està relacionada amb una

altra que ho és molt, la priorització serà complicada.

Quan dues històries estan relacionades, és molt difícil fer l’estimació, ja que

sorgeixen dubtes com ara: “si desenvolupéssim la història A en primer lloc, la

història B seria més fàcil de fer i requeriria menys d’esforç, però la història A

no és prioritària”. En la gestió àgil de projectes el més prioritari sempre es fa

abans, amb la qual cosa entraríem en un conflicte.

Quan es presenta aquest tipus de dependència entre històries, hi ha dos camins

per a solucionar-ho:
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1) Combinar les històries dependents en una de més gran, però independent

de la resta.

2) Trobar un camí diferent en la definició d’aquestes històries.

4.1.2. Negociable

Les històries d’usuari són descripcions curtes de funcionalitats, els detalls de

les quals s’han de negociar en converses posteriors entre el client i l’equip

de producció. Com hem dit al començament, una història es compon d’una

descripció breu acompanyada opcionalment d’anotacions o acotacions de la

història. Aquestes acotacions s’han de negociar al llarg del projecte.

Acotar la funcionalitat

Les anotacions d’una història han d’acotar la funcionalitat. És a dir, si tenim la funcio-
nalitat “com a usuari administrador, vull poder generar un document Word amb la llista
de noms dels productes del sistema”, l’anotació “la funcionalitat també ha de treure la
llista en PDF” no acota ni detalla la funcionalitat, sinó que l’augmenta. Una anotació
possible seria “el document Word ha de tenir el format oficial de l’empresa”.

En molts projectes, es confon “donar més detalls” amb “donar més precisió”.

No cal entrar en la precisió excessiva; si la història es pot estimar i prioritzar,

es poden deixar els detalls per a converses posteriors.

Podem veure una història com un recordatori de tenir una conversa entre

l’equip de producció i el client, en què la descripció indica la funcionalitat

sobre la qual hem de parlar i les anotacions serien els detalls als quals s’han

arribat en aquestes converses.

4.1.3. Valuosa

La millor manera d’assegurar-se que una història és valuosa per al client és dei-

xar que aquest escrigui les històries. Habitualment, els clients es mostren incò-

modes amb aquesta proposta, ja que estan acostumats que tot el que escriuen

és un contracte i es pot fer servir en contra seu (“com que no vas escriure que

volies validació del DNI...”). En la gestió àgil de projectes no es busca aquest

“passar la pilota”. És molt estrany que detalls importants no es comentin en

les converses entre el client i l’equip de producció.

Si aconseguiu tenir un client que confia en vosaltres i s’implica en el

projecte, teniu molt de guanyat en la definició d’històries.

4.1.4. Estimable

Hi ha tres raons habituals per les quals una història d’usuari no es pot estimar:

Suggeriment

Quan definim històries, sem-
pre és bo pensar en el que pas-
saria si en la iteració actual no-
més poguéssim desenvolupar
la funcionalitat que estic escri-
vint.
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1) Poc domini per part de l’equip de producció del llenguatge del client.

2) Poc domini tècnic per part de l’equip de producció sobre la tecnologia que

cal fer servir.

3) La història és massa gran.

Si l’equip de producció no entén la història tal com s’ha escrit, la solució és

realitzar reunions entre l’equip de producció i el client. En la gestió àgil de

projectes no està permès estalviar-se converses ni suposar o interpretar con-

ceptes. Si l’equip de producció no està segur del que ha de fer, cal parlar-ne

per a entendre-ho.

Si el problema és tecnològic, la solució és reservar un o dos programadors per

a un spike.

Un spike és un experiment breu per a aprendre com funciona una tec-

nologia, i que en el nostre projecte implicaria fer-la servir.

Durant l’spike, es demana als programadors que experimentin i aprenguin tot

el que cal només per a estimar la funcionalitat, no que la desenvolupin.

Si el problema és que la història d’usuari és massa gran per a estimar-la amb una

certa precisió, l’única sortida és dividir-la (més endavant aprendrem a dividir

les històries d’usuari).

Història d’usuari petita

Pot ser que una història d’usuari com la següent:

“Com a usuari visitant de la web, he de poder registrar-me per a entrar al sistema.”

sigui suficientment petita, ja que la tecnologia emprada dóna eines prefetes per a dur a
terme aquesta tasca.

Encara que una història sigui massa gran, de vegades és útil com a èpica. Les històries
èpiques són recordatoris de les grans parts del sistema que han de ser desenvolupades.

4.1.5. Small

La mida ideal de les històries varia depenent de l’equip, de les capacitats i de

la tecnologia emprada.

Si la història s’ha de dividir, cal tenir en compte les consignes següents:

1)�Dividir�històries�per�la�composició�que�tenen

Nota

És recomanable que un spike
estigui limitat per un time-box,
o porció de temps, en què si
se sobrepassa i no s’ha acon-
seguit res, podem descartar la
tecnologia seleccionada.
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Hem de pensar en el flux d’accions que l’usuari durà a terme en tota aquesta

funcionalitat; per exemple, “com a usuari administrador vull poder adminis-

trar els productes del sistema” es podria dividir en “veure una llista de pro-

ductes”, “crear un producte”, “eliminar un producte” o “editar un producte”.

Tenir presents les sigles CRUD (create, read, update, delete) ens poden ajudar

en aquesta tasca.

2)�Dividir�històries�complexes

Això és menys obvi. Són les històries que són molt complexes tècnicament o

que no s’han fet mai i no sabem quant ens pot costar. La divisió recomanada

en aquest cas és investigar, �realitzar i �refactoritzar. Podem fer una història

d’usuari que sigui “investigar com es fa un registre d’usuari en la nova tecno-

logia” i s’assignaria un time-box limitat, una altra “realitzar la funcionalitat” i

encara una altra de “ refactoritzar3 la funcionalitat”.

És possible que ens trobem amb històries massa petites, com arreglar algun

bug o corregir literals. Detectarem una història massa petita de seguida, perquè

l’equip de producció dirà que és més ràpid fer-la que no pas escriure-la.

Hi ha algunes històries que fan referència a tot el projecte; per exemple, “la

web ha de ser ràpida”. Això no és una història, sinó una constraint, és a dir,

una condició que han de complir totes les històries que es desenvolupin i,

en general, tot el projecte. “Cap pàgina de la web no ha de trigar més de tres

segons a carregar-se” seria un bon exemple de constraint.

Les constraints són presents en tot el projecte i l’equip de producció les

ha de tenir sempre en compte abans de finalitzar una història d’usuari.

4.1.6. Verificable

Com podem saber si una història està acabada si no es pot provar? Una història

ha de tenir unes certes condicions de validació que justifiquin que la història

està acabada. S’ha de poder provar que una història funciona.

4.2. Els beneficis de les històries d’usuari

Les històries d’usuari comporten, entre d’altres, els beneficis principals se-

güents:

1)�Promouen�la�comunicació�verbal

(3)El terme refactoritzar significa re-
visar el codi programat per a po-
der-lo fer més ràpid, mantenible a
llarg termini i entenedor per altres
programadors, etc.

Història d’usuari
d’“investigar”

És important que si es decideix
definir una història d’usuari
d’“investigar” tingui una finali-
tat. Pot ser un document amb
conclusions, una versió “tos-
ca” de la funcionalitat, però
amb els detalls primordials
que s’han investigat. Si no in-
diquem una finalitat, aques-
ta història pot comportar una
pèrdua de temps.



CC-BY-NC-ND • PID_00177681 20 Conceptualització

Els éssers humans tenen una gran tradició oral. Contes i llegendes han estat

transmesos oralment entre generacions, però en algun moment –al voltant del

1970– es va començar a sentir la necessitat de registrar-ho tot per escrit. Hem

canviat el fet de compartir coneixement pel de compartir documents. Sembla

que deixar una cosa per escrit eviti desacords i malentesos, i no és així.

La comunicació verbal

Si en un restaurant veiem que de primer plat serveixen “bacallà o llom amb guarnició”,
significa que tant la carn com el peix vénen acompanyats de guarnició? Si ja ens costa
llegir el menú en el restaurant, imagineu-vos la definició d’una funcionalitat d’un pro-
jecte de producció multimèdia.

La paraula hauria no s’ha de fer servir mai. Què vol dir “el sistema hauria d’avisar si
l’usuari ha introduït un DNI incorrecte”?, significa que el sistema pot no avisar?

Quan el client i el proveïdor fan servir la comunicació oral es produeix un fe-

edback constant, del qual es treu molta més informació que per escrit. Promou

l’aprenentatge i l’entesa mutus.

2)�Són�comprensibles�per�tothom

Com que una història d’usuari està escrita en llenguatge natural, la poden

comprendre tant els usuaris com l’equip de producció i tothom que participi

en el projecte. Promouen la participació i l’opinió de tota classe de perfils, tant

dissenyadors com programadors, comercials, etc. No es restringeix l’opinió a

cap persona que llegeixi la funcionalitat.

3)�Tenen�la�mida�justa�per�a�planificar

Ni massa gran ni massa petita, una història d’usuari té la mida justa perquè tant

el client com els desenvolupadors s’hi sentin còmodes, tant per a definir-la

com per a desenvolupar-la, provar-la o demostrar-la al client.

4)�Funcionen�molt�bé�en�el�procés�de�producció�iteratiu

En la gestió àgil de projectes, en què es treballa d’una manera empírica, itera-

tiva i incremental, les històries d’usuari són la millor unitat mínima de fun-

cionalitat per a desenvolupar. Iteració rere iteració, es poden fer servir per a

construir el projecte multimèdia final.
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5. Treballant amb la pila de producte

La pila�de�producte és un dels principals artefactes de les metodologies àgils:

conté la llista prioritzada dels requisits i les funcionalitats necessaris per a fi-

nalitzar un projecte. Això fa que la pila de producte tingui un paper molt im-

portant en la gestió i conceptualització del producte, ja que reflecteix en un

moment determinat com es preveu que serà el producte.

Cal destacar que la pila de producte és un element viu, que anirà can-

viant a mesura que el projecte avanci i les persones que hi estan impli-

cades en tinguin cada vegada més informació i coneixement.

5.1. Endreçar la pila de producte

Com ja hem dit, la pila de producte és un element viu. No és una llista de

requisits feta al començament del projecte i de la qual hom es pot oblidar en

la fase de desenvolupament. Això vol dir que la pila de producte s’ha d’anar

“endreçant” a mesura que el projecte avança. Normalment, aquest endreça-

ment es produeix pels motius següents:

• S’han descobert nous elements i s’afegeixen a la pila de producte.

• Canvien o s’han d’eliminar elements que hi ha a la pila de producte.

• La pila de producte és reprioritzada, i elements que abans no eren priori-

taris ara ho són, i a l’inrevés.

• Es detallen amb més profunditat elements que estaven descrits a un alt

nivell.

5.1.1. Qui endreça la pila de producte?

El fet que la pila de producte estigui en un estat correcte (correctament prio-

ritzada, amb els elements més prioritaris estimats…) és responsabilitat del cap

de producte (product owner), però cal destacar que és un procés col·laboratiu i

que requereix la participació de les diverses persones implicades en el projecte

(clients, usuaris, equip…).
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D’aquesta manera s’estimula el diàleg entre el product�owner i els di-

versos equips que participen en el projecte, amb la qual cosa hi ha més

unitat i col·laboració entre ells i es contribueix a eliminar ambigüitats

sobre el producte.

5.1.2. Quan s’endreça la pila de producte?

La pila de producte es pot endreçar en diversos moments i a intervals diferents.

És responsabilitat de cada equip o grup de projecte decidir el millor moment

per a realitzar-ho.

Entre els moments més habituals per a fer-ho trobem els següents:

• Al final d’una iteració.

• En les demostracions de producte.

• Un cop a la setmana.

• Després del daily meeting.

El més important és establir una rutina regular per a fer-ho, ja que així es

pot assegurar en tot moment que la pila de producte reflecteix realment les

necessitats del producte o projecte en què es treballa, requisit indispensable

perquè el projecte es dugui a terme amb èxit.

5.2. Planificar una release (o alliberament)

Molts projectes de producció multimèdia requereixen alliberar versions cada

cert temps. Aquestes versions solen ser un conjunt d’errors arreglats més un

conjunt de noves funcionalitats implementades.

Quan�es�lliura�una�release?

Depenent del projecte, una release s’allibera quan un conjunt de fun-

cionalitats comunes són acabades per l’equip de desenvolupament.

En la gestió àgil de projectes, a partir d’un backlog estimat i prioritzat i d’una

velocitat de producció (quantitat d’històries produïdes per iteració), podem

definir terminis tenint en compte les històries èpiques; per exemple, “al ritme

actual de producció, en quatre o cinc iteracions l’equip de producció haurà

acabat les funcionalitats corresponents a la gestió de productes, i en dues o

tres iteracions més, el registre d’usuaris”.
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De totes maneres, el més probable és que les dates siguin fixes, cas en què és

fàcil definir quan ha de sortir una release (en aquesta data) i complicat decidir

quantes funcionalitats estaran acabades en aquesta data. A partir del backlog

estimat i prioritzat i de la velocitat de desenvolupament, podem saber si arri-

barem a la data esmentada amb les funcionalitats requerides.

5.3. Product burn-down

El product�burn-down és la gràfica que presenta funcionalitats pendents

respecte del temps que queda per a lliurar una release.

En la gràfica d’exemple veiem que, per a la història èpica blava, cal fer quatre històries
d’usuari, per a la vermella tres i per a la verda dos. Gràcies a la velocitat de l’equip de
desenvolupament, sabrem la data en què tindrem fetes les èpiques i, per tant, quan po-
drem tenir la release.

La velocitat és una eina perquè el product owner pugui planificar releases. És

una dada molt difícil d’aconseguir, ja que necessitem un equip estable i amb

un bon historial de velocitats anteriors.

5.4. Priorització d’històries d’usuari

Hi ha moltes maneres de prioritzar funcionalitats, i totes es basen en dos con-

ceptes:

• Fer en primer lloc el que tingui més risc.

• Fer en primer lloc el que tingui més impacte en la resta de funcionalitats.

• Segons els desitjos del client.

• Segons els desitjos tecnològics dels desenvolupadors.

En la gestió àgil de projectes de producció multimèdia es prioritzarà sempre

segons els desitjos del client. Sempre.
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Ara bé, els desitjos del client poden variar segons les estimacions de les funci-

onalitats, és a dir, si el client prioritza molt una funcionalitat sobre una altra,

però l’equip de producció li diu que aquesta funcionalitat pot trigar setmanes

a tenir-la, probablement reprioritzarà les seves peticions.

Prioritzar funcionalitats

Un exemple recent en l’empresa on treballa l’autor d’aquest mòdul és una funcionalitat
que demanava fer que, en un producte multimèdia, el formulari de registre canviés de
camp cada vegada que l’usuari cliqués a la tecla Intro i no a la tecla Tabulació.

Per al client era una cosa gairebé imperceptible, però quan li vam dir que era un canvi
que requeria un retard en altres funcionalitats també importants, va decidir que no era
tan prioritari com ell es pensava.

Per a poder prioritzar, abans cal estimar en punts d’història.

5.5. Priorització de les històries amb més risc

En general, en la gestió àgil de projectes de producció multimèdia es prioritzen

les funcionalitats amb més valor per al client en comptes de les que tenen més

risc, ja que prestar atenció a funcionalitats amb risc tecnològic però poc prio-

ritàries pot acabar en una pèrdua de temps si el client decideix a mig projecte

que ja no necessita la funcionalitat amb risc.

De vegades, cal comunicar al client la necessitat de prioritzar funcionalitats

que facin un tall transversal en tota l’arquitectura de l’aplicació. En aquests

casos, s’han de definir converses amb el client per a fer-li entendre l’esforç que

comporten aquestes funcionalitats.

Si estem treballant per a un client que vol una web per a registrar reserves d’hotel, hauríem
de comunicar al client la necessitat de prioritzar la història èpica A (reserva d’hotels)
abans que la B (registre d’usuaris).

El diagrama següent mostra les capes per les quals passen les funcionalitats.
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6. Crear la pila de producte: user role modeling

Com s’ha comentat en punts anteriors, la creació de la pila de producte no és

una activitat que es realitzi únicament a l’inici del projecte, sinó que un cop

creada s’ha d’anar endreçant, s’hi afegeixen nous elements, se’n modificant

altres de ja existents, s’eliminen els que ja no hi tenen cabuda, etc.

Per a començar a crear la pila de producte s’ha de partir de la visió del pro-

ducte. Des d’aquesta visió, s’ha d’intentar definir el mínim nombre possible

d’elements per a obtenir un producte funcional. Cal no intentar definir abso-

lutament tots els elements de la pila de producte a l’inici del projecte, ja que

seria una pèrdua de temps i de diners, i només s’ha de tenir clar el que és més

prioritari en el moment actual (sense perdre de vista la visió i el que es vol

aconseguir a mitjà o llarg termini).

Una bona tècnica per a contribuir a crear el product backlog és el que

s’anomena user�role�modeling.

En les metodologies àgils, es comú utilitzar el format d’històries d’usuari per

a descriure els elements de la pila de producte. Aquesta tècnica, si bé es pot

utilitzar amb qualsevol altre format, està molt orientada a piles de producte

que treballen amb històries d’usuari.

La idea principal d’aquesta tècnica és intentar reunir els requisits del producte

o projecte utilitzant com a base les diverses tipologies d’usuaris que la faran

servir o en seran consumidors.

Per exemple, si el nostre producte serà una aplicació web per a fer la reserva de llibres
d’una biblioteca, podríem pensar en els tipus d’usuari següents:

• Un usuari que només utilitza la pàgina d’una manera molt esporàdica, per exemple
quan necessita un llibre per a fer un treball per a l’escola o la universitat.

• Un usuari que utilitza la pàgina d’una manera recurrent i que no té cap preferència
de gènere o tipus de llibres. Podríem pensar que és una persona a qui li agrada la
lectura en general.

• Un usuari que només està interessat en un determinat tipus de llibre. Per exemple,
algú aficionat a la història o alguna persona que per feina necessita accés a determi-
nats tipus de llibres d’una manera regular.

• I, finalment, un usuari administrador, que accedeix a l’aplicació per a fer-hi tasques
de gestió.
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Tenir presents aquests quatre tipus d’usuari de l’exemple (o tots els que siguin

necessaris) ajudarà l’equip a descobrir nous requisits o a pensar en diferents

situacions que no es tindrien presents si es comencés a treballar en el producte

sense tenir fet aquest exercici.

6.1. Etapes del user role modeling

Per a tenir un bon conjunt de tipologies d’usuaris, s’han de seguir els passos

següents:

1)�Pluja�d’idees�inicial

De manera col·laborativa es realitza una sessió de pluja d’idees (brainstorming)

per a intentar obtenir el màxim nombre possible de tipologies d’usuari. Cada

participant ha d’agafar un conjunt de targetes (o post-its o qualsevol element

similar) i va escrivint tots els possibles tipus d’usuari que li vinguin al cap.

Aquesta part ha de durar uns quinze minuts, aproximadament.

És important intentar que cada rol o tipologia d’usuari representi un únic usu-

ari. És a dir, s’han d’evitar rols del tipus “la companya” que inclouen dins seu

més d’un possible usuari o consumidor del producte.

2)�Organització�del�conjunt�de�rols

Quan la pluja d’idees ja s’ha acabat, es col·loquen totes les targetes en un panell

i se sobreposen aquelles els rols de les quals comparteixen perfil. Pot ser que

alguns rols se superposin completament o que alguns estiguin completament

aïllats de la resta.

3)�Consolidació�dels�rols

Tots els rols que estiguin molt superposats, es poden consolidar en un de sol.

És possible que en aquest punt hi hagi discussions en l’equip; d’aquestes dis-

cussions han de sorgir decisions de les diferències entre els rols tractats.

4)�Refinament�dels�rols

Una vegada s’han consolidat els rols, hem de tenir un enteniment bàsic de com

es relacionen uns rols amb els altres i amb el nostre sistema. Per a portar a terme

aquesta tasca és útil definir atributs. Qualsevol informació que distingeix un

usuari d’un altre pot ser entès com un atribut. Per a definir atributs hem de

pensar en els aspectes següents:

• La freqüència amb què farà servir el nostre producte.

• El grau d’experiència en multimèdia.

• L’objectiu bàsic d’aquest usuari.
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• El lloc des d’on l’usuari accedirà a la nostra aplicació (mòbil o fix).

Definir persones

Crear una persona per a un rol és imaginar-nos un individu realitzat per a aquest rol. Tots
els membres de l’equip s’han d’imaginar la persona de la mateixa manera, han de posar-li
cara. Si convé, es poden fer servir tècniques de recerca demogràfica i estadístiques per a
definir exactament aquest target. Busqueu una fotografia, poseu-li un nom i tindreu la
vostra persona. Quan a un rol li posem un nom, per exemple, “Maria”, a partir d’aquest
moment les nostres històries d’usuari es poden referir a “Maria” com a executora de
l’acció, i tot l’equip sabrà perfectament quina experiència d’usuari esperarà la Maria de
la teva aplicació multimèdia.

Personatges extrems

Quan es defineix el producte, és molt útil imaginar usuaris extrems, que posin a prova
el producte multimèdia. Podem imaginar-nos una àvia que fa servir la nostra aplicació:
necessitarà ampliació del text mostrat? O el president del país: necessitarà capacitat extra
d’emmagatzematge a l’agenda? Pot ser que aquests personatges extrems generin funcio-
nalitats poc prioritàries, però pot ajudar-nos a trobar funcionalitats en les quals segura-
ment no ha pensat cap membre de l’equip .

Persona

En anglès s’utilitza la parau-
la persona per a referir-se a
aquest personatge fictici però
que té unes característiques i
una imatge perfectament defi-
nides. Per això farem servir la
paraula persona i el plural per-
sonas per a diferenciar-ho de la
paraula catalana.
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7. Estimació d’històries d’usuari

En tots els projectes de producció multimèdia volem saber quant ens costarà

desenvolupar el que s’ha definit, per a la qual cosa hem d’estimar i mesurar

l’esforç necessari per a portar a terme aquesta tasca. Una bona solució seria la

que complís uns certs requisits, com ara els següents:

• Ens permeti canviar l’estimació quan ens arribi informació nova de la his-

tòria.

• Funcioni tant per a històries èpiques com per a històries d’usuari.

• L’estimació no comporti massa temps utilitzat.

• Sigui tolerant a imprecisions.

7.1. Els punts d’història

En la gestió àgil de projectes multimèdia l’opció més interessant és estimar en

punts d’història.

Un punt�d’història és una unitat d’esforç relativa.

Es pot entendre de moltes maneres, com a dies ideals (dies sense cap classe

d’interrupció), unitats abstractes d’esforç o qualsevol tipus de relació que en-

caixi amb l’equip de producció.

Els punts d’història donen resposta a la pregunta de quant d’esforç cal per a

dur a terme una història èpica o d’usuari.

Els punts d’història són relatius a uns altres, és a dir, sabem que una història

són cinc punts d’història perquè és més del doble que una de dos, i sabem que

una història és de dos perquè és el doble que una d’un punt. Per tant, el punt

de partida en començar a fer servir punts d’història és definir què representa

un punt: un dia ideal? Una setmana ideal? Depèn de l’equip. Una vegada està

definit el que significa un punt, la resta d’estimacions es fan per planning poker

o per triangulació.

L’estimació sempre és definida per l’equip de producció, ja que és el

que implementarà la funcionalitat i sap quant costa fer les coses. En la

gestió àgil de projectes multimèdia, sempre estima l’equip en conjunt.
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7.1.1. Planning poker

El planning�poker és una tècnica d’estimació d’històries en què l’equip es reu-

neix i té a disposició les històries d’usuari. L’equip fa preguntes al client per

aïllar dubtes. Una vegada les històries estan clares, cada membre de l’equip

disposa de vuit cartes amb nombres diferents: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20 i 40.

Cada membre de l’equip escull una carta que representa els punts d’història

que considera que costa la història i la desa de boca terrosa a la taula, i tot

l’equip alhora mostra la seva estimació.

En aquest moment hi haurà divergències entre l’equip; la persona que ha posat

la carta més baixa n’explica els motius i el membre de l’equip que ha posat

la carta més alta, també. D’aquesta conversa surten maneres alternatives de

realitzar la tasca i l’alineació entre els membres de l’equip. No es tracta de

burlar-se de qui ha posat més o menys punts d’història, sinó d’aprendre del

motiu pel qual ho ha fet.

Una vegada ha finalitzat la discussió, es torna a estimar. En aquesta segona

volta el més probable es que la majoria coincideixi.

El planning poker fomenta l’estimació en equip, la conversa i la proposta de

maneres alternatives de portar a terme les tasques.

7.1.2. Triangulació

Una manera alternativa d’assignar punts d’història a les històries d’usuari d’un

projecte de producció multimèdia és distribuir les històries de la que requereix

menys esforç a la que en necessita més, fent agrupacions de “esforç baix”, “es-

forç mitjà” i “esforç alt”. En aquesta fase d’agrupació, l’equip discuteix sobre

si una història és més, menys o igual de complexa que les altres.

Un cop ordenades, podem assignar un punt d’història a la més senzilla i anem

escalant en ordre des de l’u, assignant els punts d’història segons la successió

de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13).

La successió de Fibonacci és una successió exponencial de nombres en què

cada nombre és el resultat de la suma dels anteriors. Estimar les històries en

punts d’història que segueixin Fibonacci es positiu pels dos motius següents:

1) Representa perfectament la filosofia que si s’estimen coses molt grans, el

marge d’error és molt ampli. Una història gran es pot avaluar en vuit o tretze,

però mai en dotze o tretze, ja que com més gran és la història més complicat

és fer-ne l’estimació.

Cartes de planning poker
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2) Ajuda a estimar històries grans guiant-se per les anteriors: “fer aquesta his-

tòria de vuit punts és el mateix que fer aquesta de cinc més aquesta de tres?”
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8. Conclusions

Per a ser product owner d’un producte multimèdia en la gestió àgil de projec-

tes, cal més que saber escriure una història d’usuari o gestionar un backlog de

funcionalitats. Els propietaris de productes professionals han de tenir un co-

neixement concret de tot el que impulsa el valor dels seus productes.

Avui dia, una organització de producció multimèdia ha de ser àgil. La gestió

àgil de projectes ja no és una opció. Cal ser capaç d’oferir productes nous o

millorats i sistemes com el que dicten els clients, la competència i les pressions

comercials. A mesura que l’entorn en què s’opera canvia, s’ha de ser flexible

sense perdre de vista el propòsit.

En les empreses multimèdia, els clients requereixen una millora contínua en

temps real. A mesura que es modifiquen prioritats i requisits en el procés de

producció, s’ha de poder ser alhora predictible i eficient, amb un risc controlat.

L’objectiu ha de ser l’alliberament de producte tan de pressa com sigui neces-

sari i no més ràpidament del que els clients poden absorbir. I obtenir feedback

continu del client a cada final d’iteració, per tal de tancar el cercle de millora

contínua que tota gestió àgil de projectes multimèdia ha de tenir.





CC-BY-NC-ND • PID_00177681 33 Conceptualització

Bibliografia

Beck, Kent; Cohn, Mike (2004). User stories appli-
ed. For agile software development. Addison-Wesley [en lí-
nia]. http://www.amazon.es/User-Stories-Applied-Development-Signature/dp/0321205685/
ref=sr_1_fkmr2_1?s=foreign-books&ie=UTF8&qid=1336041612&sr=1-1-fkmr2

Pichler, Roman (2010). Agile product management with Scrum. Creating products that
customers love. Addison-Wesley [en línia]. http://www.amazon.es/Agile-Product-Manage-
ment-Scrum-Addison-Wesley/dp/0321605780

Rasmusson, Jonathan (2010). The agile samurai. How agile masters deliver great software [en
línia]. http://www.amazon.es/The-Agile-Samurai-Pragmatic-Programmers/dp/1934356581

http://www.amazon.es/User-Stories-Applied-Development-Signature/dp/0321205685/ref=sr_1_fkmr2_1?s=foreign-books&ie=UTF8&qid=1336041612&sr=1-1-fkmr2
http://www.amazon.es/User-Stories-Applied-Development-Signature/dp/0321205685/ref=sr_1_fkmr2_1?s=foreign-books&ie=UTF8&qid=1336041612&sr=1-1-fkmr2
http://www.amazon.es/Agile-Product-Management-Scrum-Addison-Wesley/dp/0321605780
http://www.amazon.es/Agile-Product-Management-Scrum-Addison-Wesley/dp/0321605780
http://www.amazon.es/The-Agile-Samurai-Pragmatic-Programmers/dp/1934356581



	Conceptualització
	Índex
	1. El product owner
	1.1. El rol del product owner
	1.2. Product owner respecte dels rols tradicionals
	1.3. Característiques d’un bon product owner
	1.4. Treball en equip
	1.5. Treballant amb usuaris i clients
	1.5.1. Errors comuns


	2. Visió del producte
	2.1. Característiques de la visió
	2.2. Mínim producte viable
	2.2.1. En què consisteix?
	2.2.2. Iteracions MPV
	2.2.3. Quins beneficis aporta?


	3. Técniques per a crear la visió
	3.1. Inception deck
	3.2. Prototips i mocks-up
	3.3. Persones i escenaris
	3.4. Definir un road map
	3.5. Errors comuns

	4. Les històries d’usuari
	4.1. Escrivint històries d’usuari
	4.1.1. Independent
	4.1.2. Negociable
	4.1.3. Valuosa
	4.1.4. Estimable
	4.1.5. Small
	4.1.6. Verificable

	4.2. Els beneficis de les històries d’usuari

	5. Treballant amb la pila de producte
	5.1. Endreçar la pila de producte
	5.1.1. Qui endreça la pila de producte?
	5.1.2. Quan s’endreça la pila de producte?

	5.2. Planificar una release (o alliberament)
	5.3. Product burn-down
	5.4. Priorització d’històries d’usuari
	5.5. Priorització de les històries amb més risc

	6. Crear la pila de producte: user role modeling
	6.1. Etapes del user role modeling

	7. Estimació d’històries d’usuari
	7.1. Els punts d’història
	7.1.1. Planning poker
	7.1.2. Triangulació


	8. Conclusions
	Bibliografia


