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RESUM DEL TREBALL

Des de fa uns anys, el treball remot està guanyant en popularitat gràcies al marc tecnològic que 
ho permet. La crisi mundial arrel del virus causant de la COVID-19 ha posat de manifest que el 
treball remot és una alternativa real al treball presencial per a moltes organitzacions.

Aquest treball explora el paradigma de treball a distància i els reptes a què s’enfronten les 
organitzacions remotes pel que fa a l’experiència de les seves treballadores i treballadors, i 
buscarà oportunitats i maneres innovadores de donar-los suport.

L’objectiu d’aquest treball és identificar les necessitats de les persones que treballen a empreses 
remotes i dissenyar una solució que els permeti augmentar el seu benestar.

A tal efecte, s’ha seguit un procés de disseny centrat en les persones: s’ha fet recerca amb 
usuaris i sense, analitzant articles i projectes existents, entrevistant a treballadors remots i 
comparant eines existents al mercat. A partir dels aprenentatges de la recerca s’ha definit el 
servei a dissenyar, i finalment s’ha prototipat i avaluat una primera versió de BuddyBot, un 
chatbot que actua com a assistent personal i vetlla pel benestar dels treballadors remots. En 
totes les fases del procés s’ha involucrat a usuaris i s’ha iterat el disseny del prototip d’acord amb 
el seu feedback.

El servei creat, BuddyBot, és una solució innovadora al problema de la gestió del benestar 
dels treballs remots, i s’enfoca a l’autoreflexió i el suport en l’adquisició d’hàbits que impactin 
positivament el benestar personal dels treballadors remots.

ABSTRACT

Since a few years, remote work has become popular thanks to the current technological 
framework. The global crisis caused by the COVID-19 pandemic has proven to many 
organizations that remote work can be a viable alternative to onsite work.

This Master Thesis explores the paradigm of remote work and the challenges that remote 
organizations are facing in terms of employee experience, and seeks opportunities and innovative 
ways to support these organizations and their employees.

The aim of this project is to identify the needs of remote employees and design a product or 
service that helps them increase their wellbeing.

To this end, a human-centered design approach has been followed, including research with 
and without users—analyzing existing papers and projects, interviewing remote employees 
and benchmarking existing services and products. Based on the outcomes of the research, 
BuddyBot—a chatbot that acts as a personal wellbeing assistant to remote workers—has been 
defined and specified; finally, a first version of the chatbot has been prototyped, evaluated with 
people and revised based on their feedback.

BuddyBot is an innovative solution to the problem of managing the wellbeing of remote workers. 
It focuses on self-reflection and offers support to remote workers in acquiring habits that will 
positively impact their personal wellbeing.
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Context i justificació

El treball remot és la pràctica de treballar fora de l’espai 
tradicional de l’oficina d’una empresa, basada en l’enteniment 
que el treball no té per què passar en un lloc concret, sinó que 
pot succeir a qualsevol lloc.

El treball remot es proposa des de fa anys com una alternativa 
real al treball d’oficina. El marc tecnològic actual—la 
disponibilitat de connexions d’Internet d’alta velocitat, i els 
ordinadors personals a l’abast de gairebé tothom—així com 
la digitalització de multitud d’aspectes pot fer el model 
tradicional del treball d’oficina obsolet, i dóna lloc a noves 
solucions flexibles.

Treballar de forma remota no implica necessàriament treballar 
des de casa, o exclusivament fora de l’oficina. Ni tan sols lluny 
de les premisses de l’empresa. 
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Empresa remota 

Aquella on la totalitat  

de la plantilla treballa  

de forma remota.

Empresa híbrida 

Ofereix la possibilitat  

de treballar de forma remota  

o presencial, en tant que una 

part de la plantilla treballa 

presencialment i una altra de 

forma remota, o bé cadascú 

pot escollir quan treballar de 

forma presencial i quan no.

Empresa presencial (onsite) 

Aquella on la totalitat del 

personal treballa des d’una de 

les oficines de l’empresa.

Existeixen diferents models d’empreses, des 
de les que existeixen exclusivament de forma 
remota fins a models híbrids que permeten 
entorns de treball flexibles.

Actualment, la crisi causada per la COVID-19, 
amb els seus subseqüents períodes de 
confinament, ha provocat un canvi de paradigma 
en el qual moltes empreses s’han vist obligades a 
adoptar el treball remot com la seva única opció 
de solvència.

Sota unes circumstàncies lluny d’ideals per a 
tal canvi, i amb molt poc marge de preparació, 
les conseqüències d’aquesta crisi encara estan 
per veure; així i tot, algunes empreses han 
anunciat que oferiran a les seves treballadores i 
treballadors la possibilitat de treballar de forma 
remota com a opció permanent, després d’haver 
viscut de primera mà aquest estil de treball 
durant la pandèmia.

“La majoria dels CFO [enquestats] reconeix 
que la tecnologia i la societat han evolucionat 
per fer el treball remot més viable per a una 
varietat de posicions més àmplia que mai”
— Alexander Bant (Gartner) en una enquesta de la consultora Gartner  

a 317 CFO (Chief Finance Officer) i líders del sector financer sobre els efectes  

del COVID-19 en la seva forma de treballar (Gartner, 2020).

Segons una enquesta de la consultora PwC a 

executius i oficinistes el 55% de les empreses 

enquestades anticipen que la majoria del seu 

personal treballaran des de casa un o més dies 

per setmana un cop el virus COVID-19 ja no 

suposi causa de preocupació (PwC, 2020).

Després de treballar dos mesos de forma 

remota a causa del virus COVID-19, el maig 

de 2020 l’empresa Twitter va comunicar que 

qualsevol persona de la seva plantilla que 

ho desitgi tindrà la possibilitat de treballar 

remotament de forma indefinida (Twitter, 2020).
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Aquest Treball Final de Màster (TFM) s’encara a 
explorar els reptes singulars que es presenten 
a les organitzacions remotes pel que fa a 
l’experiència de les seves treballadores i 
treballadors, i pretén trobar oportunitats i 
formes innovadores de donar suport tant a les 
organitzacions com al seu personal.

A través d’un procés de disseny centrat en 
les persones (DCP), s’investigarà el tema de 
l’experiència de les empleades i empleats a 
empreses remotes; s’identificarà les necessitats 
de les organitzacions i el personal d’aquestes i 
es dissenyarà un producte o servei digital per a 
ajudar-los a cobrir aquestes necessitats.

Abunden els arguments a favor i en contra del 
treball remot—literatura, guies, eines digitals i 
assessorament sobre com establir una empresa 
remota des de bon inici o com transformar-se en 
una. Tot i que en aquest TFM es proporcionarà 
informació general sobre el treball remot des 
de diferents perspectives com ara beneficis, 
inconvenients i pràctiques comuns en aquests 
entorns, el focus principal del projecte és 
l’experiència del personal remot, centrat en la 
pregunta de recerca: 

Com es pot fer un seguiment i donar 
suport al benestar de les persones 
que treballen en empreses remotes?
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Objectius

L’objectiu principal d’aquest TFM és el d’identificar les 
necessitats, reptes, motivacions i obstacles de les persones 
que treballen a empreses remotes pel que fa al seu benestar 
i experiència a la feina, i el de dissenyar una solució (un servei 
o un producte digital) que els permeti promoure el benestar 
de les treballadores i treballadors al seu lloc de treball.

Addicionalment, aquests són els objectius més destacables  
a assolir en aquest projecte:

Investigar sobre les pràctiques habituals a organitzacions 
presencials pel que fa a l’experiència del seu personal i la 
cultura d’empresa, i veure com es poden traduir per a ser 
adoptades en models d’empresa híbrids o exclusivament 
remots.

Identificar els perfils dels diferents grups d’interès implicats 
en diferents configuracions d’empresa i escollir quin d’aquests 
se situarà al centre del procés de disseny. 

Involucrar tant com sigui possible a persones que pertanyen al 
públic objectiu del producte o servei a ser dissenyat, a través 
de les diferents activitats de recerca, cocreació i avaluació 
d’artefactes i prototips.

Documentar el procés de disseny de principi a fi en la 
memòria del projecte, i articular les decisions preses basant-se 
en les activitats de recerca i avaluació.

search

bullseye

users

book-open
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Focus, fases i mètodes
Aquest projecte es desenvoluparà seguint un procés de 
disseny centrat en les persones consistent en quatre fases: 
recerca, definició, generació i avaluació. Encara que es pugui 
diferenciar aquestes quatre fases, això no implica que hagin 
de passar de forma seqüencial, una rere l’altra, sinó que es 
practicaran iterativament durant tot el procés. Podria passar, 
per exemple, que un cop s’hagi definit el problema calgui 
fer més recerca, o que fer les activitats de prototipatge i 
avaluació simultàniament produeixi millors resultats, de tal 
forma que es combinin les fases de generació i avaluació.

Els mètodes presentats a continuació han de ser considerats mitjans per a una 

finalitat, i no la finalitat en si. Per tant, és important destacar que, tot i que es 

produiran diversos artefactes—com ara plantilles, journey maps, persones, etc.—, 

la importància d’aquests rau en els insights o descobriments obtinguts a partir 

d’aplicar els mètodes, i no en els artefactes en si mateixos.

Per últim, el procés de disseny serà documentat i resumit 
en la memòria i presentació del projecte.  
La planificació de les activitats del projecte es pot trobar  
a l’”Annex I: planificació de la recerca”
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Definició 
del problema

Recerca Definició Generació i avaluació

Double diamond 
Les diferents activitats de disseny poden ser divergents o convergents 
en funció de les opcions i possibilitats amb què es treballa a cada moment;  
el “double diamond” permet visualitzar cada fase del procés de disseny.  
Font: adaptació de (Stickdorn et al., 2018) 
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Recerca

En processos de disseny s’utilitzen mètodes de recerca per 
a desafiar les assumpcions de l’equip de disseny i per a 
entendre les persones i el seu comportament en relació amb 
el tema que s’està treballant o àrees relacionades amb aquest. 
La investigació ens permet aprofundir en un tema que, com a 
investigadors podríem o no conèixer, i familiaritzar-nos amb el 
context per al qual dissenyarem (Stickdorn et al., 2018).

La pregunta de recerca que dóna el tret de sortida a la nostra 
investigació és “Com poden les empreses fer un seguiment i 
garantir el benestar dels seus empleats remots?”.

S’ha realitzat una sèrie d’activitats per a descobrir quins 
temes estan relacionats amb el benestar dins l’entorn laboral. 
Aquestes activitats inclouen la investigació documental, 
entrevistes, anàlisi d’artefactes i el benchmark d’eines existents.
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En aquest capítol es presenten els resultats de l’etapa de 
recerca i es reflexiona sobre si la pregunta inicial de la 
investigació encara és vàlida o si cal redefinir-la en funció del 
que hem après.

Val a dir que la investigació no és necessàriament una 
activitat puntual al començament del projecte; és probable 
que en les pròximes etapes de definició, prototipatge i 
avaluació calgui tornar a fer recerca sobre temes concrets per 
tal d’acabar d’enfocar o definir alguns aspectes.

 

 

 

LIMITACIONS DE LA RECERCA

Tot i haver utilitzat un seguit de tècniques i mètodes de recerca per a explorar 

l’espai del problema des de diverses perspectives, cal esmentar una sèrie de 

limitacions de la recerca duta a terme.

D’una banda, la diversitat demogràfica dels participants en la recerca. Tot i 

que els paràmetres demogràfics no van tenir un paper central en la selecció 

de participants per les entrevistes, s’hauria desitjat aconseguir més diversitat 

en la distribució de gènere de les persones entrevistades. Només tres de les 

persones entrevistades s’identifiquen com a dones; una quarta dona havia de ser 

entrevistada, però finalment va cancel·lar la seva participació, i dues altres dones 

van rebutjar la sol·licitud d’entrevista.

Una altra limitació és la diversitat professional. La majoria dels participants, 

recursos i literatura provenen del sector tecnològic. Això no és casualitat: 

l’augment de popularitat del treball remot aquests darrers anys va lligat a avenços 

tecnològics com la disponibilitat generalitzada d’Internet, cosa que dóna un 

avantatge important a l’hora d’adoptar el treball remot a aquelles empreses que 

requereixen poc més que un ordinador i una connexió a internet per a desenvolupar 

la seva tasca.Podria ser que, per tant, algunes idees i pràctiques de les empreses 

tecnològiques no es puguin extrapolar a altres indústries. D’altra banda, però, 

podem aprofitar la seva experiència i intentar identificar bones pràctiques que es 

puguin aplicar a un conjunt més ampli d’indústries.
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Desk research

La recerca secundària o desk research consisteix a analitzar 
dades existents i projectes de recerca sobre temes relacionats 
amb la pregunta de recerca (Stickdorn et al., 2018). 

Hem analitzat llibres, articles acadèmics i revistes sobre el 
treball a distància i el benestar dels treballadors, i també 
articles de premsa sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19, 
en què moltes empreses s’han vist obligades a adoptar el 
treball remot de forma inesperada. 

L’anàlisi completa es pot consultar a l’”Annex II: desk 
research”. A continuació es presenta un breu resum dels 
aprenentatges de la recerca secundària.

Remote: office not required
Jason Fried i David Heinemeier-Hansson, 2013

Work together anywhere: a handbook on working remotely successfully  
for individuals, teams & managers
Lisette Sutherland i K. Janene-Nelson, 2020

Set up Remote Workers to Thrive
Jay Mulki, Fleura Bardhi, Felicia Lassk i Jayne Nanavaty-Dahl, 2009

In times of change: How distance managers can ensure employees’ 
wellbeing and organizational performance
Signe Poulsen i Christine Ipsen, 2017

The role of organisational support in teleworker wellbeing:  
A socio-technical systems approach
T.A. Bentley, S.T.T. Teo, L. McLeod, F. Tan, R. Bosua i M. Gloet, 2016

4 ways to design employee experience in the remote work era
Sara Brown, 2020

Employee Engagement for Remote Workers
Joseph Garvey, 2020

A Guide to Managing Your (Newly) Remote Workers
Barbara Z. Larson, Susan R. Vroman, Erin E. Makarius, 2020

Managing a blended workforce
Brenda A. Lautsch i Ellen Ernst Kossek, 2011

 Recursos consultats durant la recerca secundària.
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BENESTAR DELS TREBALLADORS

El benestar professional està relacionat  
amb la satisfacció i el compromís amb la feina  
(Bentley et al., 2016).

El treball remot pot reduir la pressió laboral i donar 
més autonomia als empleats (Bentley et al., 2016).

El benestar dels empleats i el seu rendiment són 
interdependents (Poulsen i Ipsen, 2017).

COMUNICACIÓ

La comunicació freqüent entre mànagers i empleats 
és un dels fonaments del benestar dels empleats 
remots (Larson et al. 2020; Lautsch i Kossek, 2011; 
Poulsen i Ipsen, 2017).

Els mànagers haurien d’oferir diferents canals de 
comunicació i indicar quins canals fer servir per a 
cada propòsit (Larson et al. 2020).

La comunicació escrita pot ser font de males 
interpretacions i conflictes (Fried i Heinemeier-
Hansson, 2013; Mulki et al., 2009).

La interacció social promou la creació de vincles, 
l’intercanvi d’informació i la reducció de la sensació 
d’aïllament (Bentley et al., 2016; Larson et al. 2020; 
Mulki et al. 2009).

AÏLLAMENT

L’aïllament professional és l’estat d’ànim o la 
percepció d’estar fora de contacte amb els 
companys de feina (Bentley et al., 2016).

La manca de suport social pot conduir a l’aïllament, 
i reduir la satisfacció, compromís i rendiment dels 
empleats (Bentley et al., 2016; Mulki et al., 2009).

TRETS I HABILITATS DELS EMPLEATS REMOTS

És important comptar amb persones que sàpiguen 
escoltar, disposades a rebre i donar feedback, amb 
capacitat de treball en equip (Poulsen i Ipsen, 2017; 
Sutherland i Janene-Nelson, 2020), i amb una 
excel·lent capacitat de comunicació escrita  
(Fried i Heinemeier-Hansson, 2013).

Els treballadors remots han de poder gestionar el 

seu temps i càrrega de treball (Mulki et al. 2009).

CULTURA I SENTIT DE PERTINENÇA

La cultura d’empresa està formada pels valors  
i les accions de l’organització, i es transmet des dels 
fundadors i el lideratge de l’empresa a la resta de 
treballadors (Fried i Heinemeier-Hansson, 2013).

Els líders han de treballar per cultivar una sensació 
de proximitat en els seus equips, element essencial 
per a crear equips efectius (Sutherland i Janene-
Nelson, 2020).

Les empreses han de treballar per fer que els 
nous empleats se sentin benvinguts i facilitar 
oportunitats per a conèixer a tothom del seu equip 
(Sutherland i Janene-Nelson, 2020).

CONCILIACIÓ

Una amenaça del treball remot és que els empleats 
treballin més del compte (Fried i Heinemeier-
Hansson, 2013).

Tenir interessos fora de la feina pot ajudar a 
conciliar millor la vida laboral i privada i a alleujar 
la solitud i l’aïllament professional (Sutherland i 

Janene-Nelson, 2020).

LIDERATGE I GESTIÓ D’EQUIPS REMOTS

L’èxit del treball remot es basa en la confiança, 
essent aquest un factor determinant de l’actitud  
i el rendiment dels empleats (Bentley et al., 2016).

Molts arguments en contra del treball remot es 
basen en la creença que si els treballadors no tenen 
un mànager a sobre que els veu i controla, no seran 
productius (Mulki et al. 2009; Fried i Heinemeier-
Hansson, 2013).

És crucial que els mànagers sàpiguen articular 
de forma convincent els objectius del projecte, ja 
que d’aquesta manera s’aconsegueix augmentar la 
motivació dels empleats i el seu compromís. 

En entorns remots és preferible un estil de gestió 
basat en les relacions, més que no pas un d’orientat 
a tasques (Bentley et al., 2016).

Com a conseqüència de la major autonomia dels 
empleats a les organitzacions remotes, aquestes 
tendeixen a treballar orientant-se als resultats: els 
empleats són avaluats en funció del seu rendiment 
i no de la presència; els membres de l’equip s’han 
de responsabilitzar de les seves promeses i els seus 
caps han de facilitar un entorn de treball que ho 
permeti (Sutherland i Janene-Nelsen, 2020).
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Entrevistes

Les entrevistes són un mètode d’investigació qualitativa que 
consisteix a fer preguntes o mantenir una conversa amb 
usuaris o grups d’interès d’un producte o servei per a entendre 
les seves necessitats, comportament, actituds i expectatives; 
és a dir, per a entendre millor un determinat grup de persones.

S’ha realitzat 9 entrevistes semiestructurades—sense un guió 
estricte, sinó conduïdes com a converses naturals— amb 
persones que tenen experiència amb el treball remot.

Tot i no tenir una llista de preguntes estricta, s’ha preparat 
una sèrie de temes per guiar les converses:

 — Presentació: tipus d’empresa i càrrec.
 — Experiència durant el confinament.
 — Cultura d’empresa.
 — Avantatges i inconvenients del treball remot.
 — Estil de treball, processos, rituals i activitats a la feina.
 — Eines de comunicació.
 — Suport al benestar per part de l’empresa.
 — Hàbits d’autocura.

A continuació es presenta un resum dels aprenentatges clau 
de les entrevistes. Tots els detalls sobre com s’ha preparat 
i dut a terme l’activitat es pot consultar a l’”Annex III: 
entrevistes”.

Les entrevistes s’han 
efectuat per via telemàtica 
a través de videotrucades.
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EL PAS D’EMPRESA PRESENCIAL A REMOTA

Pel que fa a esdevenir una empresa remota, hem 
trobat dos escenaris: aquelles empreses que es van 
convertir en remotes per iniciativa pròpia i aquelles 
que van haver d’adoptar el treball remot de forma 
inesperada a causa de la COVID-19.

EL BENESTAR DELS TREBALLADORS EN ENTORNS REMOTS

Les persones entrevistades han identificat els 
següents factors com a aspectes que influeixen en 
el seu benestar: menjar bé, relacionar-se amb els 
amics i la família, practicar esport, dormir bé i fer 
pauses durant la jornada laboral.

LA RESPONSABILITAT DE LES EMPRESES 

EN RELACIÓ AMB EL BENESTAR DELS SEUS EMPLEATS

Totes les persones entrevistades han considerat 
que les empreses tenen part de responsabilitat en 
procurar el benestar dels seus treballadors. 

Les empreses han de crear un entorn que permeti 
als empleats tenir cura de si mateixos (Tobias T.).

Alguns mecanismes per a gestionar i fer un 
seguiment del benestar dels treballadors són les 
reunions individuals entre mànagers i empleats,  
les retrospectives d’equip i els check-ins diaris.

ACTIVITATS SOCIALS

La majoria de les persones entrevistades han 
explicat que les seves empreses organitzen 
activitats socials dins les hores de feina, com ara 
videotrucades informals, partides a jocs de taula 
virtuals o compartir fotos i anècdotes personals.

ES POT MESURAR EL BENESTAR DELS TREBALLADORS?

No és segur si es pot mesurar el benestar dels 
empleats, però hi ha indicadors numèrics i 
qualitatius que ajuden a detectar si una persona 
es troba bé o si té dificultats: productivitat, 
compromís, freqüència amb què les persones es 
comuniquen entre elles, quin to utilitzen, quina 
actitud mostren davant de certes situacions  
(Josep Jaume R.; Xavier O.; Xavi V.).

COMUNICACIÓ

Els empleats han de passar a comunicar-se 
primordialment de forma escrita i moltes vegades 
també asíncrona, cosa que pot resultar difícil si no 
hi estan acostumats (Martina C.; Xavi V.).

En la comunicació online és més difícil percebre el 
llenguatge corporal i és recomanable expressar-se 
de forma directa i oberta (Martina C.).

HABILITATS I NECESSITATS DELS TREBALLADORS REMOTS

Els empleats remots han d’aprendre a comunicar-se 
de manera proactiva amb companys i mànagers.

Saber demanar ajuda, admetre quan s’ha comès un 
error i poder mostrar-se vulnerable són habilitats 
útils per als empleats d’empreses remotes (Oriol S.).

GESTIÓ I LIDERATGE D’EMPLEATS REMOTS

Alguns mànagers no confien en els seus empleats 
i senten la necessitat de controlar-los, però en 
entorns remots és necessari que hi hagi un alt grau 
de confiança cap als empleats i entre empleats i 
mànagers (Xavier O.; Tobias T.).

CULTURA, DINÀMICA D’EQUIP I SENTIT DE PERTINENÇA

Encara que la major part del temps es treballi  
de forma remota, el contacte regular en persona 
té efectes positius (Xavi V., Josep Jaume R.).

CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I PRIVADA

Quan la feina es fa des de casa, la frontera entre la 
vida privada i la vida laboral es desdibuixa, ja que la 
feina “sempre hi és” (Tobias T.).

Les restriccions externes a la feina—com ara les 
obligacions familiars—poden ajudar a establir una 
rutina i horaris laborals fixats, i fan que s’intenti 
aprofitar al màxim la jornada laboral (Marc R.).

EL TREBALL REMOT EN TEMPS DE COVID-19

Durant la pandèmia, les empreses han hagut 
d’acceptar que la productivitat disminueixi i han 
hagut d’acomodar les necessitats particulars de 
cada empleat (Xavi V.).

Més enllà de la baixada de productivitat, altres 
efectes durant els confinaments han estat 
problemes de salut com mal d’esquena i migranyes, 
mal humor, tristesa, ansietat i depressió.
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Benchmarking

Existeixen multitud d’eines, productes i serveis digitals per 
a cobrir les diferents necessitats dels empleats remots, des 
d’eines de comunicació i gestió de projectes, fins a eines per 
a la celebració d’esdeveniments socials o borses de treball 
específiques per a treballadors remots.

A més de serveis independents, també s’ha considerat 
les extensions per a eines de xat en grup, com Slack, que 
amplien la funcionalitat de l’eina més enllà de la possibilitat de 
mantenir converses.

La recopilació d’eines s’ha dut a terme durant la investigació 
preliminar i en paral·lel a la investigació i entrevistes i s’ha 
considerat qualsevol eina que tingui relació amb el treball 
remot o pugui assistir-lo d’alguna manera.

Tanmateix, al sumari del benchmark es presenten només 
aquells productes o serveis relacionats amb els temes de 
l’experiència i el benestar dels treballadors, les eines que 
permeten tenir cura d’un mateix (selfcare) i els beneficis que 
poden oferir les empreses a la seva plantilla, ja que es tracta 
dels temes que s’han acabat considerant més rellevants 
gràcies als descobriments fets durant la recerca secundària  
i les entrevistes. 

A continuació es mostra una taula-resum del benchmark. 
L’anàlisi completa es pot trobar a l’”Annex IV: benchmark”.



Benchmark

Employee Experience

KNOW YOUR TEAM CULTURE AMP OFFICEVIBE

TIPUS Aplicació web Aplicació web Aplicació web

PÚBLIC Mànagers Mànagers Mànagers

ÚS Professional Professional Professional

TEMES Suport a mànagers

Ice-breakers

One-on-ones

Aprenentatge

Comunitat

Suport a mànagers

Enquestes

One-on-ones

Aprenentatge

Enquestes

Aprenentatge

One-on-ones

Benestar i hàbits d’autocura

MY POSSIBLE SELF ALOE BUD TALKIT

TIPUS App mòbil App mòbil Extensió Slack

PÚBLIC Qualsevol Qualsevol Empleats

ÚS Personal Personal Professional

TEMES Salut mental

Autoajuda

Aprenentatge

Construir hàbits saludables

Motivació

Diari personal

Recordatoris

Burnout

Recomanacions

Prestacions addicionals als treballadors

MISTRO MODERN HEALTH COMPSYCH

TIPUS Plataforma web App mòbil Servei

PÚBLIC Empreses Empleats Empleats

ÚS Personal Personal Personal

TEMES Assegurança mèdica

Gimnàs

Coworking

Menjar a domicili

Equipament

Salut mental

Aprenentatge

Assistència personalitzada 

Comunitat

Assistència personalitzada

Suport familiar

Assessorament financer

Assessorament legal

Salut i benestar
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Els factors que influeixen en el benestar 

personal dels empleats remots i 

presencials són els mateixos: menjar 

bé, relacionar-se amb amics i família, 

practicar esport, dormir bé i fer pauses. 

No obstant això, per a treballadors 

remots existeix un risc més elevat de 

perdre el contacte social i esdevenir 

persones sedentàries.

Benestar personal i professional

Podem identificar dues facetes relacionades  
amb el benestar dels empleats:  
el benestar personal i el benestar professional.

El benestar professional es relaciona amb la 
satisfacció amb la feina i el compromís amb 
aquesta, mentre que el benestar personal té 
més a veure amb l’àmbit privat i amb els hàbits 
d’autocura.

Tot i que cadascú és responsable del seu propi 
benestar, les organitzacions haurien de crear un 
entorn que permeti als seus treballadors tenir 
cura de si mateixos. Les empreses es beneficien 
d’empleats sans i satisfets perquè les persones 
més felices treballen millor.

El treball remot pot afectar positivament 
o negativament el benestar personal dels 
treballadors, en funció de com es dugui a terme: 
d’una banda, pot contribuir a reduir la pressió 
laboral i augmentar l’autonomia dels empleats; 
de l’altra, hi ha el risc que les fronteres entre la 
vida privada i professional es desdibuixin i que 
s’acabi treballant durant una gran part del dia.

Síntesi de la recerca

La síntesi que es presenta a continuació engloba tots aquells 
aprenentatges que s’ha descobert com a factors de més impacte  
en el benestar dels empleats en empreses remotes. 

Al llarg de la recerca s’ha analitzat més temes que els que es  
presenten a continuació, que es poden trobar al tauler de recerca:  
https://miro.com/app/board/o9J_lf5ivGM=/
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És important comptar amb mecanismes i processos que 
permetin fer un seguiment del benestar dels empleats, i 
és imprescindible reaccionar al feedback dels treballadors, 
prenent mesures per a millorar la seva experiència a 
l’empresa.

En àmbits remots, aquest seguiment requereix una actitud 
més proactiva per part de mànagers que en entorns presencials.

Les empreses poden donar suport al benestar personal dels 
seus empleats mitjançant estipendis per a promoure hàbits 
saludables, subvencionant-los l’accés a serveis de salut 
mental o integrant activitats de suport al benestar personal 
dins el dia a dia de l’empresa.

Els mànagers són responsables en part de garantir el  
benestar dels membres del seu equip. A través d’eines com 
les enquestes, les reunions individuals i les retrospectives 
poden fer un seguiment del benestar dels treballadors.

Comunicació

Les habilitats generals de comunicació són importants  
en qualsevol mena de configuració laboral, però encara més 
en entorns remots. 

La comunicació escrita i asíncrona pot ser font de conflicte i 
baixa eficiència, i crear frustració entre els empleats.

Les empreses haurien d’oferir diferents canals de comunicació 
i establir unes normes sobre quins canals cal fer servir per a 
cada propòsit.

Per a una millor col·laboració i comunicació, és desitjable que 
els membres d’un equip es coneguin. Per a aconseguir que 
els empleats s’arribin a conèixer tot i no coincidir en persona, 
cal fer espai per a la comunicació personal i els temes de 
conversa no relacionats amb la feina.
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Un fet habitual en les empreses 

remotes és la flexibilitat horària i més 

autonomia en la forma de treballar.  

Com a conseqüència, els treballadors 

remots necessiten tenir autodisciplina  

i capacitat d’organització.

Aïllament

L’aïllament professional és un dels temors 
més grans per a les persones que passen d’un 
entorn de treball presencial a una organització 
distribuïda, i té efectes negatius en la satisfacció, 
compromís i rendiment dels treballadors.

Trets i habilitats dels treballadors remots

És probable que els empleats remots treballin 
des de casa en solitari. Saber tenir cura de les 
necessitats personals, emocionals i físiques d’un 
mateix esdevé encara més important que per als 
equips presencials, on els companys poden veure 
quan algú ho passa malament i oferir ajuda o 
alertar els mànagers.

És crucial que els mànagers sàpiguen articular 
de forma convincent els objectius del projecte, ja 
que d’aquesta manera s’aconsegueix augmentar 
la motivació dels empleats i el seu compromís.

El lideratge d’equips remots s’ha de basar en la 
confiança mútua entre empleats i mànagers.

Cultura d’empresa i sentit de pertinença

Assegurar-se que els empleats estiguin integrats 
a l’organització i tinguin la sensació de pertànyer 
a un equip comença amb el procés d’incorporació. 

Algunes organitzacions opten per tenir un 
sistema d’onboarding gamificat, en el qual els 
empleats han d’assolir una sèrie de tasques i 
objectius, inclosos xats i videotrucades amb 
diferents persones de l’empresa.
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Per afavorir el sentiment de pertinença, és recomanable que 
els membres de l’equip es reuneixin en persona regularment.

Un aspecte clau en el benestar dels empleats, 
independentment de si treballen de forma remota o 
presencial, és l’equilibri entre la vida laboral i la privada.

Tenir un espai dedicat a la feina dins de casa, o treballar des 
d’un espai públic o de coworking pot ajudar a crear límits i 
separar la vida privada i laboral, a més d’establir una rutina 
per a un mateix i desvincular-se del treball en els moments 
previstos per a activitats personals.

Entorns híbrids

Els entorns i configuracions de treball no són binaris, 
totalment distribuïts o totalment presencials: per a moltes 
organitzacions, l’enfocament híbrid és l’adequat per a 
començar a adoptar una forma de treballar distribuïda i també 
el que els funciona millor a llarg termini.

Un enfocament híbrid pot ser aquell on alguns treballadors 
treballin remotament tot el temps mentre que d’altres 
treballen a les instal·lacions de l’empresa, o bé aquell on 
cadascú pot triar quan treballar a distància i quan fer-ho 
presencialment. És important tractar als treballadors remots i 
presencials per igual.



Key insights

 benestar professional    benestar personal 

Sovint s’aborda el tema del benestar dels 
empleats des de la perspectiva del benestar 
professional, que va molt lligada a com els 
mànagers treballen i es comuniquen amb  
els membres del seu equip.

Les empreses no se centren en el benestar 
personal, que es considera responsabilitat 
dels treballadors.

Donat que en entorns remots és fàcil que  
la vida privada i professional es barregin,  
i que la gestió d’equips remots esdevé més 
personal, les empreses haurien d’acceptar 
una part de responsabilitat en el benestar 
personal dels seus empleats i prendre 
mesures per a garantir-lo.

 aïllament 

L’aïllament social i professional és una 
amenaça important per als empleats i 
pot determinar l’èxit o el fracàs de la seva 
experiència laboral a distància.

Cal que les empreses i els mànagers 
implementin mesures per a mitigar els 
efectes de l’aïllament.

 activitats socials   benestar personal 

La majoria d’activitats socials i de team 
building organitzades a equips remots 
consisteixen en activitats d’oci o lleure,  
o giren al voltant del menjar i beure.

Les empreses podrien fomentar activitats 
que tinguin un efecte positiu en el benestar 
personal i l’exercici físic dins el seu pla 
d’activitats socials.

 entorns híbrids   pandèmia 

Els entorns de treball híbrids poden ser el 
millor o el pitjor dels escenaris i són l’opció 
de futur preferida per a moltes empreses, 
sobretot aquelles que s’han vist forçades a 
convertir-se en organitzacions distribuïdes a 
causa de la COVID-19. 

L’èxit de les empreses híbrides depèn, en una 
gran mesura, de com es dissenyi el lloc de 
treball i del tracte que reben els empleats 
remots i presencials.

 comunicació   formació 

Les habilitats de comunicació són molt 
importants per als empleats remots.
Les empreses haurien d’ajudar els seus 
empleats a desenvolupar les seves habilitats 
comunicatives com a part de la seva formació.

 pandèmia 

La literatura i divulgació sobre el treball 
remot sol anar a càrrec de persones que 
gaudeixen en aquest entorn laboral. 

A causa de la COVID-19, moltes persones 
s’han vist obligades a treballar des de 
casa, en condicions poc favorables i sense 
preparació, cosa que pot dificultar la 
transició de les empreses al model remot i 
afectar negativament el benestar personal i 
professional dels treballadors. 

Les empreses en aquesta situació haurien 
d’oferir suport i acompanyament als seus 
treballadors.

 conciliació de vida personal i professional 

El treball a distància pot conduir a conflictes 
familiars i desequilibris entre la vida privada 
i professional.

Els mànagers haurien de donar exemple de 
com conciliar vida laboral i personal i ajudar 
als seus empleats a establir límits.
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Conclusió

La majoria dels projectes acadèmics, articles i llibres sobre 
treball remot se centren en el benestar professional dels 
empleats.

Ja que la gestió i la comunicació en empreses remotes tendeix 
a tenir un caràcter més personal, ens podem plantejar si les 
organitzacions també s’haurien de preocupar, donar suport i 
tenir part de responsabilitat en el benestar personal dels seus 
empleats.

No s’ha trobat cap eina, producte o servei que connecti 
l’autocura de les persones amb la gestió del benestar  
dels empleats.

Per tant, redefinirem la pregunta de recerca original i es 
plantegen les següents preguntes:

“Com poden les empreses donar suport al benestar personal 
dels seus empleats en entorns remots?”

“Com poden els empleats remots adquirir habilitats d’autocura 
per a procurar-se un entorn de treball sostenible i saludable?”

Propers passos

A continuació, i partint d’aquest cos de recerca, es procedirà  
a fer la definició del producte o servei a dissenyar. 
Començarem creant persones per tal d’identificar els perfils 
d’usuaris, s’organitzarà un taller d’ideació i es començarà a 
iterar sobre les propostes que es vagin plantejant, incloent-hi 
usuaris sempre que sigui possible.
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Definició i ideació

A través de la recerca ens hem familiaritzat amb l’espai del 
problema i hem fet una sèrie de descobriments (key insights) 
que ens permetran avançar en el procés de disseny.

A partir de la informació recollida definirem quin problema  
volem resoldre i buscarem idees concretes que, posteriorment,  
ens permetran definir el producte a dissenyar.

Amb aquesta finalitat hem dut a terme diverses activitats: 
mitjançant persones definirem el públic objectiu; amb el lean 
UX canvas podem analitzar el problema i solucions des de 
diferents punts de vista; per a passar de l’espai del problema 
a l’espai de la solució hem creat una cartera d’idees i hem fet 
servir tècniques de pensament visual com l’SCAMPER; hem 
modelat el producte a través d’escenaris, i finalment hem fet 
una llista dels requisits del producte.
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Per a qui dissenyem? Persones

Una persona és un perfil que representa un cert grup  
d’usuaris, un segment de mercat o un grup d’stakeholders.  
Una persona no és un estereotip sinó un arquetip creat a 
partir d’allò que s’ha après en la recerca, i tot i que és un 
perfil fictici, ens permet abstraure grups d’usuaris amb unes 
necessitats semblants pel que fa al nostre producte o servei 
(Stickdorn et al. 2018).

Les persones ens ajuden a crear empatia i a posar-nos al 
lloc dels usuaris, i ens permetran validar si una idea o una 
funcionalitat podria ser útil per al nostre públic objectiu.  
A més, les persones són artefactes que es poden compartir 
tant dins l’equip de disseny com en un àmbit més general  
dins l’organització; inclús quan treballem amb stakeholders  
en entorns de cocreació. 

S’ha creat tres persones: la Luisa, en Thomas i la Petra.

Luisa acaba de començar la seva primera feina remota com a 
mànager d’un equip. Està amoïnada perquè, tot i haver tingut 
gent a càrrec seu anteriorment, no està segura de si arribarà 
a connectar amb el seu equip remot.

Thomas té experiència treballant de forma remota.  
Li agrada treballar així, tot i que al principi va haver de marcar 
les distàncies entre la seva vida privada i professional, i 
encara avui té alguna dificultat amb això.

Petra pot treballar des de casa de forma ocasional, però a 
partir de la pandèmia i els confinaments provocats per la 
COVID-19 la seva empresa ha passat a treballar de forma 
remota; durant el confinament, la Petra va tenir dificultats.



FRUSTRACIONS I PAIN POINTS

 — No ha treballat mai de forma remota, i 

no està segura de si s’hi sabrà adaptar.

 — Li fa por estar tot el dia sola a casa.

 — No ha tingut mai horaris flexibles.

 — “Com sabré si algú del meu equip ho 

està passant malament, si no puc 

veure’l?”

 — Està amoïnada per si arribarà a 

conèixer i connectar amb el seu equip.

MOTIVACIONS I PUNTS FORTS

 — Empoderar les persones perquè  

treguin el millor de si mateixes.

 — Li agrada xerrar i tenir converses 

profundes.

 — Es veu a si mateixa com la capitana 

d’un vaixell, sempre a l’aguait i a punt 

de canviar el rumb si cal.

 — Treu l’energia d’estar en contacte amb 

el seu equip.

DESCRIPCIÓ

La Luisa és molt activa, li encanta la seva feina i treballar amb altres 
persones. Quan treballava des de l’oficina anava tot el dia amunt i avall, 
parlant amb la gent. Li agrada ser a la natura, practicar esports de neu, i 
passar temps amb els seus amics i família.

La Luisa acaba de començar una nova feina a una empresa 100% remota. 
Es va presentar al càrrec perquè volia un canvi de feina, però li agrada molt 
el lloc on viu i no volia traslladar-se, així que una feina remota li va semblar 
una bona oportunitat.

Ha convertit l’habitació de convidats en la seva nova oficina.  
Vol provar de treballar des de casa, però si no li agrada, provarà d’anar  
a un espai de coworking. L’empresa on ha començat a treballar li ha donat 
un estipendi per a equipar la seva oficina amb mobles i un ordinador.

Abans de treballar a aquesta empresa tenia un equip de cinc enginyers a 
càrrec seu. El seu estil de gestió es basa en la confiança, i es cuidava molt 
del seu equip, amb qui va treballar durant sis anys.  
Ara està amoïnada per si sabrà portar el seu nou equip, ja que no treballarà 
amb els seus companys en persona.

“M’encanta veure a un equip  
content treballant plegats  

i aconseguint grans coses”

Extravertida, activa, necessita sentir que té el control, 

organitzada i pragmàtica, sensible i empàtica.

Engineering manager a una empresa 100% remota.

Luisa



FRUSTRACIONS I PAIN POINTS

 — De vegades s’oblida de fer pauses  

i després es nota atabalat.

 — Troba que el xat de l’empresa és una 

distracció i de vegades el tanca per a 

concentrar-se en la feina.

 — De vegades li costa desconnectar de  

la feina, i això porta problemes a casa.

 — Li costa comunicar-se en l’àmbit 

emocional.

MOTIVACIONS I PUNTS FORTS

 — Li agraden les tasques ben especifica-

des i tenir temps per a concentrar-s’hi.

 — Sap ensenyar molt bé i aprendre noves 

habilitats.

 — Li encanta optimitzar processos, tant  

a la feina com a la seva vida privada.

 — És capaç d’entendre i desglossar 

problemes complexos.

DESCRIPCIÓ

En Thomas és un apassionat de la tecnologia. Sempre està aprenent i 
provant coses noves. 

Viu amb la seva dona i dos fills, i està content de tenir una “vida simple”, 
compartint el seu temps amb la família i els amics més propers.

En Thomas prefereix interactuar amb màquines que amb persones. Per 
això intenta fer tots els seus tràmits en línia, així com fer la compra.

Treballa a una empresa remota des de fa anys. Abans que el contractessin, 
Thomas contribuïa de forma voluntària als productes de codi obert 
d’aquesta empresa; les seves aportacions van cridar l’atenció del fundador i 
aquest li va fer una oferta de feina.

Considera que el seu valor a la feina es mesura en funció d’allò que 
entrega, i li agrada acceptar nous reptes i demostrar que és capaç de 
resoldre’ls.

En Thomas treballa des de ben d’hora al matí fins que és hora d’anar a 
recollir els nens de l’escola. De vegades fa alguna tasca de la llar durant les 
pauses de la jornada laboral, com ara posar la rentadora.

Més aviat introvertit, creatiu, analític, 

organitzat i pragmàtic, sensible

Desenvolupador de software a una empresa 100% remota.

“A casa em puc concentrar  
molt millor que quan  

treballava des de l’oficina”

Thomas



“M’agrada treballar des de casa 
de tant en tant, però durant  

el confinament no ho he passat bé”

Extravertida, creativa i comunicativa, empàtica,  

una mica desorganitzada

FRUSTRACIONS I PAIN POINTS

 — Treballa a la mateixa habitació on cuina, 

menja i dorm. 

 — Se sent frustrada amb els companys 

que no saben comunicar-se prou bé al 

xat de l’empresa.

 — Troba a faltar els seus companys, 

ja que molts han passat a treballar 

permanentment de forma remota.

MOTIVACIONS I PUNTS FORTS

 — Excel·lent comunicadora.

 — Li agrada tenir llibertat per a triar les 

seves tasques i organitzar-se la feina.

 — Li agrada molt ajudar els seus 

companys.

 — No l’espanten els reptes i li agrada 

buscar solucions creatives.

DESCRIPCIÓ

La Petra és una persona molt energètica, li agrada envoltar-se de gent i 
provar coses noves; sempre està en moviment. Viu sola en un pis d’una 
habitació, i per això intenta passar molt temps amb les seves amigues.

Li agrada cuidar-se i menjar bé, per això medita i intenta mantenir-se en 
forma fent esport.

Abans dels confinaments causats per la COVID-19, la Petra treballava des 
de l’oficina, i de tant en tant els empleats de l’empresa podien treballar 
des de casa. Arran dels confinaments, l’empresa va passar a treballar 
de forma 100% remota, i en veure que el pas al treball remot havia anat 
prou bé, l’empresa va decidir que tothom que ho volgués podria treballar 
indefinidament de forma remota.

Durant el confinament, la Petra ho va passar malament: hi va haver 
setmanes en què no aconseguia concentrar-se i se sentia molt insegura; 
estava amoïnada per la pandèmia i es trobava molt sola a casa.

Trobava a faltar estar amb gent, i tenia migranyes i mal d’esquena,  
ja que treballava des del seu pis petit i no es movia d’allà en tot el dia.

Agent de suport a l’usuari a una empresa  
que treballa de forma híbrida des de la COVID-19.

Petra
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Generant idees amb usuaris:  
taller d’ideació
Una forma d’integrar el disseny centrat en les persones amb 
la ideació és a través d’un taller d’ideació. 

Per tal de començar a generar idees es va organitzar una 
sessió d’ideació amb cinc participants que treballen de forma 
remota i tenen diferents graus d’experiència amb aquest estil 
de treball.

Es va planificar una sèrie d’activitats amb els objectius de 
crear un espai segur entre els participants, introduir-los 
als resultats de la recerca i generar idees sobre el tema del 
benestar dels treballadors en entorns remots. 
 
Els objectius d’aquesta sessió van ser: generar idees que 
puguin resoldre les necessitats d’usuari i donar resposta a 
les preguntes de recerca, i validar que els resultats de la 
recerca s’alineen amb les necessitats dels usuaris des de la 
perspectiva dels participants del taller.

Tots els detalls del taller d’ideació, inclosa la programació 
d’activitats i la llista de participants, es poden trobar a  
l’“Annex VI: taller d’ideació”.

Resultats

A continuació es presenta un resum dels resultats generats 
durant el taller d’ideació. 

Es pot consultar tots els resultats de la sessió al tauler de Miro  

que va servir de marc de treball per a les diferents activitats del taller:  

https://miro.com/app/board/o9J_leKrXAU=/ o en format PDF a https://drive.google.

com/file/d/1ooVe9QMlkCEBsEuyYLU9bT2qglogBSYO/view?usp=sharing

check-circle

lightbulb

https://drive.google.com/file/d/1ooVe9QMlkCEBsEuyYLU9bT2qglogBSYO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ooVe9QMlkCEBsEuyYLU9bT2qglogBSYO/view?usp=sharing


GENERANT IDEES A PARTIR DE PREGUNTES:  
“HOW MIGHT WE…”

Un cop presentat el problema i el resum de la recerca, 
els participants van començar a generar un seguit de 
preguntes que van donar el tret de sortida a la sessió.

…ajudar les 
persones que mai 
han treballat 
a distància a 
prosperar en 
aquest entorn?

…crear una 
comunitat 
digital que 
prosperi?

…ajudar els 
empleats a tenir 
cura els uns 
dels altres?

…reduir la 
sobrecàrrega de 

reunions?

…fomentar hàbits 
d’autocura en 
treballadors 

remots?

…ajudar els 
empleats a 
saber si els 
companys estan 
tenint alguna 
dificultat?

…ajudar els 
empleats a 

reduir el temps 
de pantalla 
i fer pauses 
durant la 

jornada laboral?

…fer activitats 
de team-building 

en línia?

…promoure hàbits 
i activitats 
que millorin 
el benestar 
personal dels 

empleats remots?

…crear un 
sentiment de 

pertinença entre 
els empleats?

…crear un joc 
per al treball 

remot?

…crear un lloc 
de treball òptim 

tant per als 
empleats remots 

com per als 
presencials?

…ajudar els 
empleats a 

desenvolupar les 
seves habilitats 
comunicatives?

Com podríem…

…ajudar les 
persones a 

conciliar vida 
privada  

i laboral?

…impedir que 
els empleats 
treballin en 

excés i pateixin 
burnout?

…aconseguir 
que la gent 
participi en 
converses 
informals?

…formar els 
empleats durant 
aquest període 

de canvis?

…crear un espai 
segur on la gent 

comparteixi 
obertament allò 

que sent?

…encoratjar els 
empleats a fer 
descansos i 

agafar baixes 
laborals, sense 

sentir-se 
culpables?

…lluitar contra 
l’estrès causat 
per l’exposició 

constant a 
esdeveniments 

online?

…incloure 
l’exercici 

físic dins el 
dia a dia de 
l’empresa?

…evitar els 
sentiments 

d’aïllament dels 
empleats remots?

… identificar el 
burnout abans 

que se succeeixi 
mitjançant el 
llenguatge 
corporal 
digital?

…ajudar els 
empleats a tenir 

un espai de 
treball còmode?

Taller d’ideació



Taller d’ideació

A continuació, cadascú va escollir una pregunta  
per a seguir treballant: els participants van esbossar  
idees de productes o serveis que podrien donar resposta  
a la pregunta triada.

Una gran part de les propostes han estat productes que s’integren  

dins les eines de comunicació de l’empresa com Slack.

lightbulb

Plataforma de suport a les interaccions informals: saludar l’equip i veure  

les cares de la gent, aparellar la gent per prendre un cafè, compartir l’estat d’ànim, 

establir un “tema del dia” per a facilitar converses.

1

Comunicacions en forma de missatges en vídeo: 

“com les stories d’Instagram però per Slack”.

2

Trobades o reunions en entorns  

de realitat virtual.

3

Com podríem 

aconseguir 

que la gent 

participi en 

converses 

informals?



Definició i ideació — BuddyBot: un assistent personal per al benestar dels empleats remots. 32

Taller d’ideació

“Capità benestar”: rol rotatiu dins de l’empresa. 

Organitza activitats socials, assegura que la resta  

de l’equip es troba bé i dona recursos i ajuda  

a qui ho necessiti.

4

Una eina que notifica els usuaris  

de fer un descans cada mitja hora.

5

Un seguit de recomanacions sobre treball remot, 

comunicació, autocura i ajuda per a identificar el 

burnout, proporcionades per l’empresa.

6

Com podríem 
impedir que 
els empleats 
treballin en excés i pateixin 
burnout?

Extensió per a Slack que cada dia 

comparteixi un consell sobre treball remot.

7

Eina per a Slack que envia recomanacions  

al llarg del dia sobre desconnectar, posar en pausa 

les notificacions per tal de reduir el “soroll”.

8
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Taller d’ideació

Sala de xat anònima on els participants poden 

parlar de qualsevol tema que els preocupi, sigui 

per a buscar ajuda o simplement per a explicar 

els seus problemes.

11

Eina que cada dia, a l’hora de plegar,  

pregunti com ha anat el dia.

10

Programa de mentoratge o la figura  

del ”buddy” a la feina.

9

Com podríem 
ajudar els 

empleats a tenir cura els uns 
dels altres?
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Taller d’ideació

A la segona part de l’activitat d’sketching,  
els participants van explorar en més profunditat 
les idees que s’havien presentat fins ara, 
creant-ne variacions.  
Aquestes són les idees que van sorgir durant 
aquesta activitat.

Aplicació de tasques que guia  

els usuaris per a aconseguir els seus 

objectius diaris i integra els descansos 

dins la planificació del dia.

15

Butlletí setmanal amb actualitzacions 

de tots els equips sobre temes tant  

de feina com personals.

16

Eina per Slack que permet organitzar esdeveniments 

ocasionals o pauses en grup (en línia o no) a les 

quals els companys es poden unir, com per exemple 

fer un cafè virtual, anar a córrer al vespre, jugar a un 

joc en línia o anar junts a dinar.

12

Eina per a Slack que dóna consells  

cada dia per a gestionar el benestar, 

proporciona pensaments positius i fa 

preguntes per a ajudar a reflexionar.

13

Eines per conèixer els companys  

a través de perfils i entrevistes.

14
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Com podem observar de les idees que han proposat 
els participants, aquests no només s’han basat en els 
aprenentatges de la nostra recerca sinó que han aportat els 
seus coneixements i experiència a la sessió.

A partir d’aquestes idees i les contribucions dels participants 
al taller, s’ha continuat definint l’espai del problema i s’ha 
avaluat quina solució implementar, amb eines i mètodes 
com el lean UX canvas i una cartera d’idees, com veurem a 
continuació.

Quin problema resoldrem?  
Lean UX Canvas
El lean UX canvas (Gothelf, 2016) és un marc de treball 
de disseny centrat en les persones que posa el focus al 
problema que volem resoldre, en comptes d’anar directament 
a l’espai de la solució. Ens permet reflexionar sobre què volem 
aconseguir, com creiem que ho aconseguirem i com avaluar si 
ho hem aconseguit.

Aquest llenç es pot anar desenvolupant al llarg de diferents 
fases i en col·laboració amb l’equip de disseny i usuaris. En 
el nostre canvas podem veure els aprenentatges fets durant 
la recerca, així com les idees que van sorgir durant el taller 
d’ideació amb usuaris i les hipòtesis i experiments.

A continuació veurem com es relacionen les hipòtesis que 
trobem a aquest llenç amb les idees obtingudes a partir del 
taller d’ideació i seleccionarem aquelles idees que tinguin un 
impacte positiu en l’experiència dels treballadors remots.
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Business problem
What business have you identified that needs help?

Solution ideas
List product/feature/enhancement ideas that help your target 
audience achieve the benefits they are seeking.

Business outcomes
What changes in customer behavior will indicate you have 
solved a real problem in a way that adds value to your 
customers?

Users and customers
What types of users and customers should you focus on first?

User benefits
What are the goals your users are trying to achieve? What is 
motivating them to seek out your solution?

Hypotheses
Combine the assumptions from 2, 3, 4 and 5 into the following 
template hypothesis statement: "We believe that [business 
outcome] will be achieved if [user] attains [benefit] with 
[feature]". Each hypothesis should focus on one feature.

What's the most important thing we need to learn first?
For each hypothesis, identify the riskiest assumption.
This is the assumption that will cause the entire idea to 
fail if it's wrong.

What's the least amount of work we need to do to learn the 
next most important thing?
Brainstorm the types of experiments you can run to learn 
whether your riskiest assumption is true or false.

Employees 
feel 

isolated

Employees 
don't receive 

enough 
support to 

their personal 
wellbeing

Communication 
skills insufficient 

for mostly- written 
communications

Managers of 
remote or 

hybrid teams

Employees in 
remote or 

hybrid 
companies

Increase their 
wellbeing at 

work Increased 
sense of 

belonging to 
a team

Feeling 
connected to 

the rest of 
the team / 
company

WBT employees will feel 
better and thus perform 

better if they can feel a sense 
of belonging with tools to get 

to know their colleagues.

WBT companies will increase 
employee retention rates if 

employees attain feeling better 
at work with support of their 

wellbeing captain and tools to 
manage their personal 

wellbeing.
Do employees see this as the 
company's responsibility or 
do they prefer to separate 
their private life completely 

from work?

Are employees interested in 
getting to know their 

colleagues?
Are there colleagues who 

prefer not to share anything 
private?

Low- fi 
prototypes

Afterwork 
checkin

Anonymous 
chatroom to 

share 
anything and 
ask questions

Workday 
recommendations: go 
offline, take a break, 
snooze notifications 

for a while

List of recommendations 
about remote work, 

communication and self- 
care, provided by the 

company

Buddy: a 
person or tool 
that checks in 

with you 
regularly

Wellbeing captain: role within 
the company. Makes sure 

others are doing well, gives 
resources to those struggling, 

organizes social activities

Testing with 
users early 
and often

Increased 
employee 
retention

Employees 
will feel 

better and 
thus perform 

better

Higher risk 
of 

sedentarism 
in remote 

employees

Different 
treatment 
of remote 
and onsite 
employees

Difficulties 
balancing 

private and 
work life

Lack of 
training for 

remote 
work 

adoption

More frequent 
communication 
between team 

members

Better 
collaboration 

with 
colleagues

Colleagues 
will be more 

willing to 
help each 

other

Stronger 
relationships 

between 
employees

Ability to 
focus at work 
and perform 

well

Effectively 
communicate 

with each 
other

Being able to 
separate 
work and 

private life

Feeling their 
work has an 

impact in 
their 

organization

Tools to 
identify 
burnout

"Like 
Instagram 
stories but 

in Slack"

Bot: what do you 
need today, what 
will help you get 
through the day?

Casual interactions: say hi, 
seeing people's faces, pair 

people to have a coffee, set 
your own mood, set the topic 

of the day to facilitate 
conversations

Interactions 
on virtual 

reality (e.g. 
social 

activities)

Weekly 
newsletter 

with work & 
personal 

updates from 
all teams

Tools to get to 
know 

colleagues: 
interviews, 

sharing music

To- do app that guides 
you through your daily 
goals and encourages 

to take breaks

Bot that gives you tips every 
day to manage your personal 

wellbeing, also supportive 
positive thoughts and asks 
questions to help reflect on 

wellbeing

Organize casual events 
or breaks where others 
can join (online or not): 
coffee break, evening 

run, …

Fast 
iterations

WBT there will be more 
communication within the team 
if managers and companies help 

their employees communicate 
better through trainings and tips 
on written communication and 

remote work.

WBT employees will feel better and 
there will be better collaboration if 
employees feel their work has an 

impact in their organization with a 
weekly newsletter with work and 
personal updates from all teams.

WBT colleagues will be more 
willing to help each other if 
they feel connected to them 

through getting to know each 
other through casual 

interactions.

WBT stronger relationships 
between employees will be 
created if there's a sense of 
belonging fostered by the 

organization of casual team 
events.

WBT employees will feel 
and perform better if they 
can focus at work with a 
tool that helps them get 

through their day.

WBT employees will feel and 
perform better if managers help 
them separate work and private 
life and focus at work through a 
list of recommendations about 
remote work, communication 

and self- care.

Will employees even read 
this newsletter? Who will 

write it? If it's a team effort, 
will everyone participate in 

writing it?

Do companies want to 
spend time and resources 
training their emploees in 

this?

Will the more introverted 
people join this interactions? 

Will the company create 
room for these within their 

working times?

Pen and 
paper 

wireframes 
and click- 
dummies

Cardboard 
prototypes 
for physical 

objects

Pretend 
to be a 

bot on a 
chat tool

Guerrilla 
usability 

tests

WBT employees will feel and 
perform better if managers 

help them increase their 
wellbeing at work through a 

tool that helps identify 
burnout.

Lean UX canvas.
Versió completa: https://miro.com/app/board/o9J_ldTrcnU= 

PDF: https://drive.google.com/file/d/1nzauUW9QPu2jQYVnpH7HqIKPjZ367ZyU/view?usp=sharing

https://miro.com/app/board/o9J_ldTrcnU=
https://miro.com/app/board/o9J_ldTrcnU=
https://drive.google.com/file/d/1nzauUW9QPu2jQYVnpH7HqIKPjZ367ZyU/view?usp=sharing
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Selecció d’una idea:  
idea portfolio
Una cartera d’idees és una eina que permet 
classificar de forma visual les idees generades 
fins ara en funció dels criteris que escollim 
(Stickdorn et al., 2018). En el nostre cas hem 
classificat les idees en termes d’impacte 
en l’experiència dels treballadors i l’esforç 
d’implementació necessari.

La cartera d’idees ens ajudarà a triar la idea 
que creiem que resoldrà millor els problemes 
identificats prèviament, entenent la millor solució 
com a aquella que ens permet tenir un impacte 
considerable en l’experiència d’usuari, però que 
alhora és factible d’implementar. 
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EFFORT

ME
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LOW MEDIUM HIGH
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N 
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PL
OY
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Afterwork checkin

Anonymous chatroom to 
share anything and ask 

questions

Workday 
recommendations: go 
offline, take a break, 
snooze notifications 

for a while

List of recommendations 
about remote work, 

communication and self- 
care, provided by the 

company

"Like Instagram 
stories but in 

Slack"

Bot: what do you 
need today, what 
will help you get 
through the day?

Interactions on 
virtual reality (e.g. 

social activities)

To- do app that guides 
you through your daily 
goals and encourages 

to take breaks

Organize casual events 
or breaks where others 
can join (online or not): 
coffee break, evening 

run, …

Wellbeing captain: tool or 
role within the company. 

Makes sure others are doing 
well, gives resources to those 

struggling, organizes social 
activities

Tools to 
identify 
burnout

Casual interactions: say hi, 
seeing people's faces, pair 

people to have a coffee, set 
your own mood, set the topic 

of the day to facilitate 
conversations

Weekly newsletter 
with work & 

personal updates 
from all teams

Tools to get to know 
colleagues: profiles, 
interviews, sharing 

music

Bot that gives you tips every 
day to manage your personal 

wellbeing, also supportive 
positive thoughts and asks 
questions to help reflect on 

wellbeing

Buddy: a person or 
tool that checks in 
with you regularly

Cartera d’idees. Versió completa:  
https://miro.com/app/board/o9J_ldTOJJM=/

PDF: https://drive.google.com/file/d/1ogkgO4T78A0G-2Jgv2Sef0mPqUySCBqV/view?usp=sharing

La idea escollida per a seguir treballant és la 
que introdueix el concepte de buddy virtual: 
una eina que fa comprovacions periòdiques del 
benestar dels treballadors i els dona suport.

Les idees amb un alt impacte i baix esforç 

se solen anomenar ”quick wins” o ”low 

hanging fruit”. En el nostre cas no s’ha 

identificat cap ”quick win”, però s’ha 

donat prioritat a aquelles idees amb un alt 

impacte i de complexitat mitjana-alta.

https://miro.com/app/board/o9J_ldTOJJM=/
https://miro.com/app/board/o9J_ldTOJJM=/
https://drive.google.com/file/d/1ogkgO4T78A0G-2Jgv2Sef0mPqUySCBqV/view?usp=sharing
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De l’espai del problema  
a l’espai de la solució: BuddyBot
Arribats a aquest punt hem escollit un problema 
a resoldre i una solució que considerem 
adequada. És el moment de definir els detalls 
d’aquesta solució.

La participant del taller d’ideació que va  
proposar la idea inicial de BuddyBot va resumir  
la seva proposta de valor com: 
 
”Dormir, menjar, treballar. Dormir, menjar, 
treballar. Sembla fàcil, però a tots ens costa. 
BuddyBot és el teu guia personal a la teva feina 
remota, i et farà les preguntes que et faria el teu 
col·lega preferit”

Partint d’aquesta base explorarem quines 
possibilitats tenim pel que fa al disseny de 
BuddyBot; a través de la narrativa definirem el 
funcionament desitjat del sistema, i finalment 
farem una llista de requisits funcionals i no 
funcionals que haurà de complir el nostre servei.

robot

A partir d’ara, ens referirem com a ”BuddyBot” al sistema 
digital que volem dissenyar: un chatbot integrat a les eines de 
xat de l’empresa (per exemple, Slack o Microsoft Teams) que 
acompanya els treballadors remots i intenta donar-los suport 
pel que fa al seu benestar personal. 
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Explorant possibilitats: SCAMPER

Tot i tenir una proposta de solució, hi ha moltes formes 
diferents de materialitzar-la: des de la plataforma per la qual 
desenvoluparem fins a les funcionalitats que inclourà.

A través d’una eina de pensament visual com l’SCAMPER 
podem generar més idees a partir d’un punt inicial.  
Partint de la idea de crear un chatbot, que situarem al centre 
d’un full—o en aquest cas d’un tauler de Miro—proposem 
modificacions d’aquesta idea al voltant de set variacions: 
substituir, combinar, adaptar, modificar, utilitzar per a una 
altra finalitat, eliminar o reduir, reordenar o invertir.

Aquestes modificacions poden fer que incorporem petites 
millores al producte o servei i l’enriquim, però també poden 
arribar a fer que canviem completament la idea amb què 
havíem començat.

A través de l’SCAMPER hem identificat eines i 
característiques que BuddyBot podrà oferir:

Pot ser una eina d’ús individual o en l’àmbit de tota l’empresa, 
amb funcionalitats per a empleats i persones en posicions 
de lideratge, com ara comunicar als mànagers l’estat del seu 
equip o ajudar als empleats a connectar amb companys que 
tinguin interessos comuns.

BuddyBot podria servir com a diari personal i registre de 
l’estat d’ànim.

Es podria integrar el bot amb eines de comunicació com Slack 
o Microsoft Teams, i també amb eines de productivitat (llistes 
de tasques o calendari).

A més de donar suport al benestar dels empleats remots, es 
pot fer servir com a eina per a la formació.

L’ús de BuddyBot no té per què estar limitat a treballadors 
remots.

users

book-open

slack

graduation-cap

building
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Escenaris

Els escenaris ens permeten descriure a través de la narrativa 
com un usuari utilitzarà el producte o servei que estem 
dissenyant per tal d’assolir uns objectius. Un escenari explica, 
en forma d’història, com un usuari o usuària fa servir una o 
més funcionalitats del sistema, situant l’usuari en el context 
en què està interactuant amb ell. Els escenaris se solen 
escriure des del punt de vista de les persones que hem 
elaborat.

ESCENARI 1: CHECK-IN DIARI

Avui la Petra treballa des de casa. Després de llevar-se, s’ha dutxat i vestit 

i s’ha preparat l’esmorzar. Mentre esmorza, la Petra obre Slack i diu bon 

dia al canal general de l’empresa. Alguns companys ja fa una estona que 

treballen.

Després, la Petra repassa la seva llista de tasques per avui. A més de 

contestar els missatges que envien els clients de l’empresa, està preparant 

una eina de suport self-service, i té previst acabar-la aquesta setmana per 

tal que els clients hi puguin accedir.

Quan fa uns minuts que ha obert Slack, BuddyBot li envia un missatge: 

“Bon dia, Petra, com estàs avui?”. Petra li escriu que està una mica 

atabalada, ja que té moltes coses a fer. BuddyBot li respon amb un 

missatge d’encoratjament, i li pregunta si vol que li escrigui missatges de 

suport al llarg del dia. La Petra prefereix que no i així ho indica, vol poder-

se concentrar en la feina que té avui. BuddyBot confirma la seva resposta i 

li recorda que si necessita alguna cosa al llarg del dia, pot escriure-li.

Aquest serà el darrer missatge que li envia BuddyBot a la Petra avui.
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ESCENARI 2: FER UNA PAUSA

La Petra està treballant en les últimes pinzellades de la nova plataforma 

d’autoservei de suport als usuaris, i avui s’hi ha dedicat de valent. Fa 

moltes hores que treballa.

BuddyBot sap a quina hora s’ha connectat la Petra i no ha enregistrat 

cap pausa a Slack. BuddyBot li escriu a la Petra que fa moltes hores que 

treballa, i si vol fer un descans. Dins la mateixa pregunta, BuddyBot li 

ofereix diverses possibilitats per a la pausa:

 — Unir-se a la videotrucada de grup.
 — Posar música per ballar.
 — Rutina de meditació o relaxació.
 — Rutina de ioga o estiraments.
 — No fer cap pausa.

El primer instint de la Petra és ignorar el missatge perquè vol seguir 

treballant, però s’adona que en realitat, portava una bona estona encallada 

i decideix fer una pausa. Com que fa moltes hores que està asseguda i en 

silenci, escull que BuddyBot li posi música per ballar.

BuddyBot respon amb un vídeo, la Petra prem el botó de reproducció, 

aparta la cadira i es posa a ballar. Quan ha acabat la cançó, la Petra es 

troba més alegre. Dóna feedback a BuddyBot mitjançant un emoji i reprèn 

la seva tasca amb un somriure a la cara.

ESCENARI 3: CREANT CONNEXIONS

És dilluns al matí, i la Petra es connecta al xat de l’empresa. BuddyBot 

la saluda al cap d’uns minuts i li pregunta què ha fet el cap de setmana. 

Petra li respon que ha anat a pescar.

BuddyBot sap que a algú altre de l’equip, el Joan, li agrada pescar, perquè 

així ho indica el seu perfil. BuddyBot explica a la Petra que algú de l’equip 

també és aficionat a la pesca, i li pregunta si vol que li faci saber al Joan 

que algú més comparteix aquest interès amb ell. Petra té curiositat i 

accepta la proposta; BuddyBot no revela qui és aquesta persona, però 

permet que Petra li escrigui un missatge: “Ei hola! BuddyBot m’acaba de 

dir que a tu també t’agrada pescar. Si un dia et ve de gust xerrar del tema, 

escriu-me! Petra”

BuddyBot envia un missatge privat al Joan amb el text de la Petra. Al cap 

d’una estona, el Joan escriu a la Petra i parlen de quin equipament fan 

servir i a on els agrada anar a pescar. Resulta que viuen a prop, i un dia es 

trobaran per anar a pescar junts.
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ESCENARI 4: EN THOMAS DESACTIVA BUDDYBOT

L’empresa on treballa el Thomas ha decidit instal·lar BuddyBot al seu 

Slack. A en Thomas no li acaba de fer el pes, però el primer dia es va estar 

provant perquè tenia curiositat.

Fa quatre dies que l’han instal·lat i en Thomas ja n’està tip, dels missatges 

de bon dia, així que li escriu un missatge per a demanar-li que no li 

pregunti res més.

BuddyBot respon confirmant que s’ha desactivat i li proporciona un enllaç 

on Thomas pot configurar els paràmetres del bot, si així ho vol.

ESCENARI 5: BENESTAR DE L’EQUIP

Avui és dijous, i la Luisa entra al xat de l’empresa així que es posa a 

treballar. Com cada dia, BuddyBot li pregunta com està i ella li contesta. 

Una mica més tard, a la tarda, com cada dijous, BuddyBot notifica a la 

Luisa l’estat del seu equip, així pot preparar-se millor per la sessió de 

retrospectiva de divendres. Aquesta setmana sembla que els ànims estan 

una mica baixos. BuddyBot no especifica quines persones han donat 

feedback negatiu per tal de protegir la privacitat dels membres de l’equip.

La Luisa valora molt el benestar del seu equip i comença a pensar per quin 

motiu pot estar passant això. Aquesta setmana han tingut molta feina i 

més aviat desagraïda, d’aquells projectes que cal fer, però que no aporten 

gaire satisfacció.

BuddyBot ofereix a la Luisa una llista de recursos i idees per a donar 

suport als seus treballadors, i la Luisa en consulta alguns:

 — Com fer retrospectives efectives.
 — Activitats per a crear espais segurs.
 — Idees per a preguntar als one on ones.
 — Icebreakers i activitats per a crear energia.

L’endemà, a la retrospectiva, la Luisa comença preguntant com es troba 

tothom; tot i fer-ho a través de videoconferència pot veure que no han 

tingut gaire bona setmana. Junts discuteixen com ha anat i busquen 

solucions. Acaben la sessió amb una activitat energitzant i en surten tots 

amb optimisme de cara a la setmana següent.
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ESCENARI 6: DETECTOR DE BURNOUT

Últimament la Luisa treballa molt; vol causar una bona impressió a la feina 

aquestes primeres setmanes.

BuddyBot, a través de les preguntes que li fa cada dia i de l’historial de 

l’estat d’ànim de la Luisa, ha detectat que ella mostra símptomes de 

burnout.

BuddyBot li escriu: “Potser només és una sensació meva, però…pot ser que 

t’estiguis posant massa pressió a tu mateixa? Si ho necessites, podem fer 

un test d’avaluació de la teva situació”.

La Luisa no s’ho havia plantejat: sí que fa uns dies que es nota amb poca 

energia i de pitjor humor que normalment, però ho atribuïa a la feina nova.

Decideix fer el test (en el qual BuddyBot fa una sèrie de preguntes amb 

múltiples respostes) i, efectivament, aquest mostra que té risc de patir 

burnout si continua amb aquest ritme. 

A partir d’ara, BuddyBot incorporarà al seu repertori de recomanacions una 

sèrie de consells específics per a mitigar els efectes del burnout:

 — Fes pauses freqüents.
 — Surt a caminar una estona.
 — Practica esport.
 — Menja fruita fresca.
 — Demana ajuda.
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Requisits

Seguim construint sobre la base de coneixement, les activitats 
d’ideació i modelatge que hem desenvolupat fins ara per tal  
de dissenyar el nostre producte, i a continuació podem definir  
la llista de requisits inicials que ens serviran de guia per a  
prototipar la interfície de BuddyBot. 

Com tants altres artefactes al llarg del procés de disseny, 
aquesta llista no és definitiva i serà revisada a partir de les 
avaluacions del prototip amb usuaris.

Requisits funcionals

 — Funcionament a través d’eines de comunicació com Slack.

 — Interfície web de configuració.

 — Facilitar la creació de connexions entre membres de l’equip.

 — Donar missatges de suport.

 — Donar consells per al treball remot.

 — Compartir recursos d’aprenentatge de temes rellevants per als 

empleats remots.

 — Aprenentatge de les preferències dels usuaris.

 — Possibilitat de configurar el funcionament i freqüència de notificacions.

 — Possibilitat de desactivar les notificacions.

 — Comunicació bidireccional: el bot i l’usuari poden iniciar la interacció.

 — Perfil públic d’usuari.

 — Donar suport a mànagers per tal que puguin vetllar pel benestar del 

seu equip i detectar quan sorgeixen problemes.

Requisits no funcionals

 — Privacitat.

 — Seguretat.

 — Flexibilitat a l’hora d’entendre i interpretar les comandes.

 — Varietat de respostes.

 — Tracte humà i amable.
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Propers passos

Hem fet recerca sobre l’espai del problema, hem obtingut una 
sèrie d’aprenentatges i sobre aquest cos de coneixement s’ha 
procedit a idear possibles solucions.

S’ha escollit la idea que es considera més adequada en tant 
que aporta valor als usuaris i que és factible d’implementar, i 
s’ha anat desenvolupant i definint la idea. Cada activitat que 
s’ha practicat ha contribuït a enriquir o adaptar la idea inicial, 
fent que s’adapti a les necessitats dels usuaris que hem 
definit (les tres persones), i incloent aquells aprenentatges 
que hem adquirit durant la recerca.

A continuació passarem a prototipar la interfície de BuddyBot  
i a avaluar el prototip amb usuaris.
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Prototipatge i avaluació
Un cop definits els requisits del producte o servei a dissenyar 
passem a la fase de prototipatge i avaluació amb usuaris.

L’aplicació BuddyBot consta de dues parts: el chatbot o 
interfície conversacional i la interfície web a través de la qual 
els usuaris podran configurar els paràmetres de funcionament 
del bot. S’ha prototipat les interfícies de forma separada, ja 
que cadascuna requereix utilitzar tècniques de prototipatge 
específiques per a cada entorn, però s’ha avaluat tant el 
chatbot com la interfície de configuració de forma conjunta.

S’ha dut a terme un seguit d’activitats per a crear els prototips,  
avaluar-los i modificar-los en funció del feedback rebut:

pencil-ruler Sketching project-diagram Diagrama de flux sitemap Arquitectura de la informació

robot Prototip del bot mouse-pointer Prototip de la GUI users Avaluació amb usuaris

edit Modificació del disseny segons el feedback paint-brush Prototip d’alta fidelitat
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Sketching

Tant pel que fa a la interfície conversacional com al prototip 
de la interfície de configuració del bot, s’ha començat a 
prototipar amb paper i llapis. 

Per a fer l’avaluació amb usuaris, però, s’ha fet servir eines 
digitals. Si haguéssim fet avaluacions presencials, en comptes 
de fer-les totes de forma telemàtica, podria tenir sentit fer 
servir els esbossos a llapis durant les avaluacions.

Sol ser una bona idea començar a prototipar sense utilitzar 
eines digitals. El paper i llapis ens permeten descartar idees i 
conceptes, millorar-les i iterar de forma ràpida i poc costosa.

Primer esbós del diàleg d’onboarding  
de la interfície conversacional

Esbossos previs  
als wireframes  

(2a iteració)

Esbossos previs als wireframes (1a iteració)
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Disseny d’interfícies conversacionals

Abans de començar amb el prototip de la interfície de 
BuddyBot s’ha recercat quines particularitats té el disseny 
d’interfícies conversacionals (UOC, 2020c) i quins aspectes 
cal tenir en compte a l’hora de dissenyar un chatbot  
(Shevat, 2017). A continuació es resumeixen els aspectes  
més rellevants del disseny de chatbots:

To de veu i personalitat. La personalitat del bot i el seu to de veu s’ha d’adaptar al 

tipus d’usuaris a qui ens adrecem i la tasca que s’està intentant assolir.

Intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial pot ser un factor clau en l’èxit del 

bot. Alguns casos d’ús de la intel·ligència artificial en interfícies conversacionals 

poden ser: processament del llenguatge natural, gestió de converses, 

reconeixement d’imatges, anàlisi de sentiments.

Intervenció humana. En alguns casos és convenient que una persona prengui el 

control d’una conversa entre un usuari i el bot, per exemple si aquest últim no sap 

donar resposta o si les necessitats de l’usuari són més complexes que allò que la 

interfície conversacional és capaç de processar.

Onboarding. Abans de començar la primera conversa amb un usuari és recomanable  

explicar quina és la finalitat del bot, quines funcionalitats té i com obtenir ajuda.

Gestió de la conversa i gestió d’errors. Per a cada conversa possible cal especificar 

el guió de la interacció, inclosos tant el happy path com també els mecanismes de 

prevenció i mitigació d’errors. És important que el bot doni feedback a l’usuari, per 

tal de confirmar l’acció que es durà a continuació o fer saber a l’usuari allò que el 

bot ha interpretat a partir de la seva intervenció. Per últim, el bot ha de ser capaç 

d’oferir ajuda si s’ha sortit del happy path o l’usuari s’ha perdut en la conversa.

Context i memòria. La diferència més gran entre les converses amb una persona 

o amb un bot és la capacitat que tenim els humans de recordar i entendre el 

context d’una conversa al mateix temps que estem conversant. De les interfícies 

conversacionals s’espera, doncs, que tinguin una certa capacitat de gestionar el 

context i memòria tant de la conversa actual com d’interaccions passades.

Tipus de contingut. A més de text, les interfícies conversacionals poden requerir 

o fer ús de contingut multimèdia en les seves interaccions: àudio i vídeo, imatges, 

gràfiques, botons, llistes, emojis, menús, i webs incrustades, entre d’altres.



Tot i que el brànding queda fora de l’àmbit d’aquest treball,  
s’ha buscat una icona que transmeti la personalitat del bot  
per a utilitzar-la com a avatar de la interfície conversacional.  
Crèdits: “Robot” d’Adrien Coquet per a The Noun Project.

Els components de BuddyBot

robot 

INTERFÍCIE CONVERSACIONAL O CHATBOT 
Integrada a l’eina de xat de l’empresa

El sistema amb què interactuaran els usuaris habitualment és 

una interfície conversacional o chatbot, ja sigui perquè el bot 

els ha fet alguna pregunta o perquè l’usuari mateix inicia la  

interacció amb el bot.

mouse-pointer 

INTERFÍCIE GRÀFICA DE CONFIGURACIÓ  
Basada en web

La interfície de configuració del bot engloba totes les funcions 

que són poc pràctiques de gestionar a través de la interfície 

conversacional, com ara la selecció de les funcionalitats del 

bot que es vol fer servir o el perfil d’usuari.

user
USUARI

Aquest diagrama de flux il·lustra un exemple de com s'integren les 
dues interfícies (bot i interfície de configuració) i com els usuaris 
fan servir una o l'altra en determinats moments. L’exemple mostra 
l’ús de la comanda “/journal” en la qual l’usuari escriu una entrada 
al seu diari personal a través de la interfície conversacional i pot 
consultar les entrades anteriors a la través de la interfície gràfica.

Interfície conversacional

Interfície web

Inici

L’usuari envia la 
comanda /journal al bot

Bot pregunta: “Què vols 
escriure al diari?”

Usuari respon?

Bot espera resposta

Bot enregistra resposta

Bot mostra enllaç a la 
secció del diari personal 

dins la interfície de 
configuració del bot.

Bot dóna feedback de que 
s’ha enregistrat l’entrada 

al diari

Bot espera 5 minuts

Timeout. Bot dóna 
feedback de que no s’ha 

rebut cap missatge, i 
informa a l’usuari com fer 
servir la comanda en una 

ocasió futura.

Usuari respon?

Usuari obre l’enllaç i veu 
les seves entrades al diari.

Fi

no

sí

no

sí

https://thenounproject.com/search/?creator=1145943&q=robot&i=2490612
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Existeixen eines de prototipatge  

de chatbots, com Flow.ai, que 

farem servir més endavant per  

a fer un prototip que es pugui  

avaluar de forma no moderada ,  

però requereixen més temps 

i presenten altres limitacions 

que el mètode del mag d’Oz. 

Interfície conversacional

A l’hora d’avaluar una interfície conversacional és 
important poder comptar amb les intervencions 
dels usuaris; per tant, un prototip visual en què  
tan sols simulem les interaccions no ens aportarà  
feedback prou valuós. Així doncs, a l’hora de 
dissenyar el bot s’ha escrit els guions de cada 
escenari que preveiem que els usuaris avaluaran 
durant els tests.

Per a avaluar el prototip del bot s’ha utilitzat  
el mètode del mag d’Oz (Kelley, 1984), en el qual 
hem suplantat el chatbot, seguint una conversa 
amb els usuaris, sense revelar que interactuen 
amb una persona: partint del guió que hem 
preparat anem donant les respostes que donaria 
BuddyBot. És un mètode de prototipatge i 
avaluació amb un baix cost d’implementació i 
que permet iterar molt ràpidament.

A l’hora d’escriure els guions i planificar les 
interaccions s’ha marcat una sèrie de regles, 
en concordança amb els requisits plantejats al 
capítol anterior:

PERSONALITAT BuddyBot ha de fer servir un llenguatge col·loquial i proper, que doni 
confiança per tal d’aconseguir crear un espai segur per als usuaris.

GESTIÓ DE LA CONVERSA Es buscaran fórmules alternatives de comunicar una mateixa cosa per 
tal que la comunicació amb el bot no es faci repetitiva. Per exemple, 
diferents maneres de saludar. Es podrà fer servir llenguatge natural 
així com escollir una opció de resposta dins una llista.

TIPUS DE CONTINGUTS Com a suport a la personalitat del bot i per tal de fer l’experiència dels 
usuaris més amena, el bot compartirà contingut multimèdia com ara 
cançons, vídeos i enllaços a articles.

PROACTIVITAT BuddyBot no només respondrà a les interaccions que inicia l’usuari, 
sinó que també iniciarà la comunicació amb els usuaris (per exemple, 
proposant fer una pausa quan faci moltes hores que l’usuari és online).

APRENENTATGE Al llarg del temps el bot haurà d’anar aprenent les preferències del 
seu usuari i detectant patrons en aspectes com l’estat d’ànim, el risc 
de burnout, o el tipus de contingut que prefereix.

user  
TEST

robot  
BOT

mouse-pointer 
GUI



BuddyBot: Super. For the record, 
anything you say here stays 
between us.

BuddyBot: Tell me about yourself, 
<user name>. What is your job?

User: <answer>

BuddyBot: Sounds interesting!  
How do you like your job?

👍 I love it!

🙅 It’s ok

🙅 Meh

🙅 I hate it

user  
TEST

robot  
BOT

mouse-pointer 
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Guions — Onboarding

El procés d’onboarding  és la primera interacció entre 
l’usuari i el bot, quan s’instal·la BuddyBot a l’eina de xat 
d’una empresa o quan entra un treballador nou a l’equip.

BuddyBot: Hi <user_name>! I'm 
BuddyBot, your new personal 
wellbeing assistant.

BuddyBot: I can check in with you 
every day and give you tips to help 
you feel good at work.

BuddyBot: I can keep track of your 
mood, share tips on wellbeing and 
selfcare, and help you get through 
the day with focus and energy.

BuddyBot: How does this sound  
to you?

👍 Good

🙅 Not interested

BuddyBot: Cool! In order to tailor 
my service to your needs, I would 
like to know you a bit better by 
asking a few questions. 

BuddyBot: This will take about 5 
minutes. Should we get started?

👍 Yes

🙅 Not now

BuddyBot: Sorry to hear this. What 
are some of your struggles at work?

User: <answer>

BuddyBot: How many hours do you 
work each week?

User: <answer>

BuddyBot: 👍 Where do you work 
from, usually? From an office, your 
home, a coworking space…?

User: <answer>

BuddyBot: Thank you! Your answers 
will help me offer you a more 
personalized service. I also learn 
with time, so feel free to share your 
feedback anytime using reaction 
emojis to my messages or using the 

/feedback command.

BuddyBot: I will check in on you 
every day, but you can also snooze 
my notifications or write anytime 
you want. If you want to find out 
what I am able to do, use the  

/help command.

BuddyBot: If you want to change 
any of my settings, click here:  

<link to settings>

BuddyBot: Do you have any 
questions for me, so far?

User: <answer>

BuddyBot: Ok, then that’s it 
for today! I’ll check in with you 
tomorrow. Thank you and have a 
nice day! 👋

BuddyBot: No problem! I will not 
contact you anymore, but if you 
want something from me feel free 
to reach out anytime. 

BuddyBot: Have a good day! 👋

BuddyBot: No problem! Ping me 
whenever it suits you and we’ll get 
this done, I’m here :)

BuddyBot: Have a nice day! 👋

BuddyBot

Team Profile Settings

Name

Àlex

Job title

Front-end Developer

Mother tongue

 

BuddyBot only speaks English right now, 
but would like to learn more languages.

Onsite, from the office. 

Remotely, from home. 

Remotely, from a coworking space or other public place. 

Mostly onsite, occasionally working from home or a public space. 

Where do you work from, usually?

Track my mood.

Help me identify burnout.

Give me tips about remote work.

Greet me every day.

Give me tips about selfcare.

Give me tips about wellbeing.

Help me connect with colleagues.

Check in during the day.

Help me schedule breaks.

Send messages of encouragement.

Request feedback about my job and my manager.

Can BuddyBot share anonymized data with your colleagues about your hobbies or 
personal interests, in order to help you create connections with your peers?

Yes.

Yes.

No.

No.

Can BuddyBot share anonymized data with your manager or team lead to help them keep 
track of your wellbeing and feedback?

What kind of things would you like BuddyBot to do?

Save

BuddyBot: Great! What do you  
enjoy most about your job?

User: <answer>

BuddyBot: And what are  
some of your struggles?

User: <answer>
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9:00  10:00  11:00  12:00  13:00     14:00  15:00     16:00

BuddyBot: exemple d’ús al llarg d’un dia

Han passat 2 hores 
des que Petra s’ha 
connectat al xat. 
BuddyBot li proposa  
fer un descans.

Han passat 2 hores 
des de l’última pausa. 

BuddyBot proposa  
fer un descans.

La Petra ha acabat un projecte 
i ha rebut bon feedback de la 
seva mànager. Està contenta i vol 
escriure-ho al seu diari personal.

La Petra comença la seva jornada 
i es connecta al xat de la feina.

Al cap de 5 minuts, BuddyBot 
inicia la primera interacció:

BuddyBot: Good morning, Petra! 
How are you doing today?

Petra: 👍

BuddyBot: Good to hear! Here’s a 
song to start your day with energy. 

BuddyBot: What about taking a 
break? Here are some ideas:

☕ Join the virtual coffee room

� Desk yoga (5 min)

� Meditation routine (5 min)

💃 Dance! (3 min)

🙅 No, thanks

BuddyBot: What about taking a 
break? Here are some ideas:

☕ Join the virtual coffee room

� Stretch (5 min)

� Quick workout (7 min)

🥒 Healthy snack

🙅 No, thanks

BuddyBot: You had a long day, 
what about clocking out? ⏱

Petra: /coffee

BuddyBot: There’s 2 people in the 
coffee room, join them here:

☕ Join the virtual coffee room

Petra: /journal

BuddyBot: I got my pen ready, 
what do you want to write in your 
journal?

Petra: I just delivered the helpdesk 
project and Rosa gave super good 
feedback. I’m looking forward to 
the launch! ☺

BuddyBot: Got it! You can check 
your journal entries here:  
https://buddybot.com/journal

La Petra vol fer un 
descans i mira si hi 
ha algú disponible 
per a fer un cafè.

Petra porta un total de 8 hores 
connectada al xat, i BuddyBot  

li pregunta si vol plegar. 
 
 
 
 
 
 

La Petra continua treballant 
una estona més. Quan acaba, 
s’acomiada de tothom al xat.
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Guions — Interaccions iniciades pel bot

Al llarg del dia, BuddyBot iniciarà una sèrie d’interaccions 
amb l’usuari, en funció de quins paràmetres hagi activat 
aquest. El següent diagrama mostra l’algorisme de presa  
de decisions sobre quan i amb quines funcions el bot inicia 
la interacció amb el seu usuari.

Usuari es connecta al xat 

Si totes dues funcions estan 
activades, escollir a l’atzar 
entre diari o estat d’ànim.

Flux: Diari personal� Flux: Estat d’ànim�

Esperar 5 minuts

Funcionalitat de consells activada?

Flux: Consell�

Iniciar compte enrere de 
dues hores

Flux: Descans�

Iniciar o reprendre 
comptador de temps en 
què l’usuari està en línia

Flux: Hora de plegar�

�

sí

no

sí

Diari personal activat 
o 

registre d’estat d’ànim activat?

sí

no

�
sí

no

no

Primera connexió del dia?

no

Porta 8 hores en línia?

sí

Han passat dues hores?

sí

Funcionalitat de pauses activada?

Reiniciar comptador 
de temps en què l’usuari 

està en línia

Aturar comptador 
de temps en què l’usuari 

està en línia

Usuari es desconnecta del xat 



Guions — Interaccions iniciades per l’usuari

A continuació es mostren les diferents comandes  
que pot utilitzar l’usuari amb BuddyBot, iniciant així  
la interacció amb el bot. 

Per simplicitat es mostra només un tipus de resposta per a cada interacció, 

però com s’ha indicat anteriorment, el bot ha de poder formular les seves 

respostes de diverses maneres, per tal de no ser repetitiu. Es pot trobar més 

exemples de respostes a l’"Annex VII: guions de la interfície conversacional".

User: /help

BuddyBot: These are all commands  
that you can use with me: 

/help 

/feedback 

/journal 

/break 

/checkin 

/snooze 

/coffee 

/tip <topic> 

/team 

/profile <team_member> 

/settings

Comanda: Ajuda

User: /settings

BuddyBot:  
You can configure my settings here: 

<link to settings page>

Comanda: Configuració

BuddyBot

Team Profile Settings

Name

Àlex

Job title

Front-end Developer

Mother tongue

 

BuddyBot only speaks English right now, 
but would like to learn more languages.

Onsite, from the office. 

Remotely, from home. 

Remotely, from a coworking space or other public place. 

Mostly onsite, occasionally working from home or a public space. 

Where do you work from, usually?

Track my mood.

Help me identify burnout.

Give me tips about remote work.

Greet me every day.

Give me tips about selfcare.

Give me tips about wellbeing.

Help me connect with colleagues.

Check in during the day.

Help me schedule breaks.

Send messages of encouragement.

Request feedback about my job and my manager.

Can BuddyBot share anonymized data with your colleagues about your hobbies or 
personal interests, in order to help you create connections with your peers?

Yes.

Yes.

No.

No.

Can BuddyBot share anonymized data with your manager or team lead to help them keep 
track of your wellbeing and feedback?

What kind of things would you like BuddyBot to do?

Save
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User: /coffee

BuddyBot: There’s 2 people in the 
coffee room, join them here:  

<link to videocall>

User: /coffee

BuddyBot: The coffee room is 
empty. When you enter it, I will send 
a message to the #coffeeroom 
channel to let others know they can 

join you. <link to videocall>

Comanda: Cafè virtual

User: /tip

BuddyBot: Today's tip: If you're 
feeling nervous before a meeting, 
take five deep breaths and go for it!

BuddyBot: I can give you tips on 
wellbeing, selfcare, remote work, 
communication and burnout. If you 
want to read a tip about a specific 
topic, specify it when using the  

/tip <topic> command.

Comanda: Consell

User: /checkin

BuddyBot:  
How are you doing today?

User: <reply>

BuddyBot: Got it. Do you want 
to see you latest mood tracker 
entries?

Yes

No

Comanda: Estat d'ànim

BuddyBot: 
15.12.2020 — I'm doing well. 
10.12.2020 — I'm very stressed. 
11.12.2020 — So stressed.

User: /break

BuddyBot: What do you want to do 
during your break?

☕ Join the virtual coffee room

� Desk yoga (5 min)

� Meditation routine (5 min)

💃 Dance! (3 min)

🙅 No, thanks

BuddyBot: There’s 2 people in the 
coffee room, join them here:  

<link to videocall>

BuddyBot shares a video 
about the selected option:

BuddyBot: <link to video>

Comanda: Pausa

User: /burnout

BuddyBot: You can take a burnout 
self-assessment here:  

<link to test page>

Comanda: Test de burnout
mouse-pointer 

GUI
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Comanda: Perfil

User: /profile

BuddyBot:  
Here’s your profile:  

<link to profile page>

If you want to see a colleague’s 
profile you can use the command 
with their name:  

/profile <colleague>

mouse-pointer 
GUI

User: /profile Loni

BuddyBot:  
Check out Loni’s profile: 

<link to Loni’s profile>

mouse-pointer 
GUI

User: /profile Johanna

BuddyBot:  
I couldn’t fine anyone named 
Johanna in your team. Check the 
team profiles here: 

<link to team page>

BuddyBot

Team Profile Settings

�
Front-end Developer
Loni Bowcher

�
Front-end Developer
Indira Shree

�
Head of Sales
Sofie Hubert

�
Back-end developer
Nahia Colunga

�
UI Designer
Mbe Tshinguta

�
QA
Mar Rueda

�
Head of Marketing
Song Bao

�
Game developer
Henry Richardson

�
CEO
Florieke Krebber

�
Sales
Salomé Fernán

�
Front-end Developer
Thoma Fulloway

�
CTO
Ilya Vasin
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User: /team

BuddyBot:  
Check out the people in your team: 

<link to team page>

Comanda: Equip

BuddyBot

Team Profile Settings

�
Front-end Developer
Loni Bowcher

�
Front-end Developer
Indira Shree

�
Head of Sales
Sofie Hubert

�
Back-end developer
Nahia Colunga

�
UI Designer
Mbe Tshinguta

�
QA
Mar Rueda

�
Head of Marketing
Song Bao

�
Game developer
Henry Richardson

�
CEO
Florieke Krebber

�
Sales
Salomé Fernán

�
Front-end Developer
Thoma Fulloway

�
CTO
Ilya Vasin
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User: /journal

BuddyBot: I got my pen ready, 
what do you want to write in your 
journal?

User: <message for journal>

BuddyBot: Got it. Would you like to 
see the last entries on your journal?

Yes

No

BuddyBot: 
— 14.12.2020 — I just delivered a project and got 
good feedback for it. Now on to the next one! 
— 11.12.2020 — Today has been tough, many 
meetings and didn't get much done.  
Tomorrow I have a packed schedule as well. 
— 9.12.2020 — So much work lately… finishing up 
the project, I'm working long hours.

Comanda: Diari personal

User: /feedback

BuddyBot:  
How do you like BuddyBot so far?

😍 I love it!

👍 It’s ok

😕 Meh

👎 I don’t find it useful

🙅 I hate it

BuddyBot:  
Awww, thanks!  
I’m happy to be around!

BuddyBot: If there’s anything you’d like to 
share on how to make BuddyBot better, please 
write a message.

Comanda: Feedback

BuddyBot:  
Sorry to hear this.

robot  
BOT
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User: /snooze

BuddyBot:  
How long should I snooze my 
notifications?

1 hour

2 hours

Rest of the day

Forever

BuddyBot:  👍 Talk to you later!

BuddyBot:   
👍 Have a nice day!

BuddyBot:  👋 Got it. 
Nice to meet you!

Comanda: Aturar notificacions



BuddyBot

Team Profile Settings

�
Front-end Developer
Loni Bowcher

�
Front-end Developer
Indira Shree

�
Head of Sales
Sofie Hubert

�
Back-end developer
Nahia Colunga

�
UI Designer
Mbe Tshinguta

�
QA
Mar Rueda

�
Head of Marketing
Song Bao

�
Game developer
Henry Richardson

�
CEO
Florieke Krebber

�
Sales
Salomé Fernán

�
Front-end Developer
Thoma Fulloway

�
CTO
Ilya Vasin

Interfície de configuració del bot

Per a prototipar la interfície de configuració 
de BuddyBot hem començat per definir 
l’arquitectura de la informació de la interfície i 
la navegació, l’arbre de contingut i a continuació 
hem fet la primera versió dels wireframes, que 
s’han avaluat amb usuaris.

Els detalls de les diferents activitats que s’han 
dut a terme per a prototipar la interfície de 
configuració es poden trobar a l'"Annex VIII: 
arquitectura de la informació".
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BuddyBot

Team Profile Settings

Name

Àlex

Job title

Front-end Developer

Mother tongue

 

BuddyBot only speaks English right now, 
but would like to learn more languages.

Onsite, from the office. 

Remotely, from home. 

Remotely, from a coworking space or other public place. 

Mostly onsite, occasionally working from home or a public space. 

Where do you work from, usually?

Track my mood.

Help me identify burnout.

Give me tips about remote work.

Greet me every day.

Give me tips about selfcare.

Give me tips about wellbeing.

Help me connect with colleagues.

Check in during the day.

Help me schedule breaks.

Send messages of encouragement.

Request feedback about my job and my manager.

Can BuddyBot share anonymized data with your colleagues about your hobbies or 
personal interests, in order to help you create connections with your peers?

Yes.

Yes.

No.

No.

Can BuddyBot share anonymized data with your manager or team lead to help them keep 
track of your wellbeing and feedback?

What kind of things would you like BuddyBot to do?

Save

BuddyBot

Team Profile Settings

�
Loni Bowcher
Front-end Developer

Hi there! My name is Loni and I am a front-end developer, which means 
that I build the interface of our products. I work closely with the designers 
and the back-end developers.

Climbing and snow sports

Reading

Good wine

English (native)

French (learning)

Japanese (learning)

Hobbies & interests

Languages

Ask me about…

Contact information

HTML and CSS, interface development, climbing, React, 
Javascript, existing features in our software, indian food, 
Rage Against the Machine, bugs in our software.

You can reach me at loni@xyzcorp.com



La primera iteració dels wireframes conté les 
pàgines de configuració dels paràmetres del bot,  
el perfil d’usuari i el directori de membres de l’equip. 
Prototip interactiu: https://invis.io/EVZMYI94CF3

A la segona iteració s’ha incorporat la resta d’eines del chatbot: 
diari personal, registre de l’estat d’ànim i test de burnout.  
També s’ha agrupat els paràmetres de configuració per temes. 
Prototip interactiu: https://invis.io/P8ZNKCS32A9

A la tercera iteració s’ha afegit exemples de les funcionalitats del bot. 
Prototip interactiu: https://invis.io/G2ZOJOKPXRY

user  
TEST

robot  
BOT

mouse-pointer 
GUI

Prototip de baix nivell

Un cop plantejada l’arquitectura  
de la informació passem a crear  
el primer prototip de baix nivell 
—o wireframes—de la interfície  
de configuració del chatbot.

Els prototips de baix nivell ens 
permeten iterar de forma ràpida  
i poc costosa en les etapes inicials 
del procés de disseny (UOC, 2020e).  
Tant és així, que s’ha fet diverses 
iteracions i modificacions als wire-
frames paral·lelament a l’avaluació 
amb usuaris, introduint canvis i 
millores a mesura que s’ha anat  
detectant problemes i oportunitats.

Name

 

Job title

 

Mother tongue

 

BuddyBot only speaks English right now, 
but would like to learn more languages.

Onsite, from the office. 

Remotely, from home. 

Remotely, from a coworking space or other public place. 

Mostly onsite, occasionally working from home or a public space. 

Where do you work from, usually?

Can BuddyBot share anonymized data with your colleagues about your hobbies or 
personal interests, in order to help you create connections with your peers?

Yes.

Yes.

No.

No.

Can BuddyBot share anonymized data with your manager or team lead to help them keep 
track of your wellbeing and feedback?

What kind of things would you like BuddyBot to do?

Save

BuddyBot

Profile �Settings�  See all BuddyBot tools

BuddyBot Settings

Track my mood
Every day, BuddyBot will ask you how 
you are feeling.

Greet me every day
Every day when you start working, 
BuddyBot will say hi.

Help me identify burnout
BuddyBot will ask you questions that 
can help identify burnout.

Help me connect with colleagues
BuddyBot can match you with peers 
based on shared hobbies & interests.

Check in during the day
During your workday, BuddyBot will ask 
how you are doing.

Help me schedule breaks
Every few hours, BuddyBot will suggest 
you to take a break.

Give me tips about communication
Occasionally, BuddyBot will share a tip 
on how to communicate better with 
your colleagues and managers.

Give me tips about remote work
Occasionally, BuddyBot will share a tip 
on how to work effectively in a remote 
or hybrid company.

Give me tips about wellbeing
Occasionally, BuddyBot can share tips 
about improving your wellbeing at work 
and in your private life.

Give me tips about selfcare
Occasionally, BuddyBot can share tips 
about selfcare activities such as trying 
meditation, or writing a journal.

Ask for feedback about my job 
BuddyBot will ask questions related to 
your job, manager and company culture.

Send messages of encouragement
BuddyBot will send you a message to 
help you get through the day.

BuddyBot

Team Profile Settings

Name

Àlex

Job title

Front-end Developer

Mother tongue

 

BuddyBot only speaks English right now, 
but would like to learn more languages.

Onsite, from the office. 

Remotely, from home. 

Remotely, from a coworking space or other public place. 

Mostly onsite, occasionally working from home or a public space. 

Where do you work from, usually?

Track my mood.

Help me identify burnout.

Give me tips about remote work.

Greet me every day.

Give me tips about selfcare.

Give me tips about wellbeing.

Help me connect with colleagues.

Check in during the day.

Help me schedule breaks.

Send messages of encouragement.

Request feedback about my job and my manager.

Can BuddyBot share anonymized data with your colleagues about your hobbies or 
personal interests, in order to help you create connections with your peers?

Yes.

Yes.

No.

No.

Can BuddyBot share anonymized data with your manager or team lead to help them keep 
track of your wellbeing and feedback?

What kind of things would you like BuddyBot to do?

Save

BuddyBot

Profile �Settings

�
Team

�
Journal

�
Mood tracker

�
Burnout test

�
Your profile

�
Settingsshare Prototip de baix nivell — 1a iteració 

 https://invis.io/EVZMYI94CF3

share Prototip de baix nivell — 2a iteració 
 https://invis.io/P8ZNKCS32A9

share Prototip de baix nivell — 3a iteració 
 https://invis.io/G2ZOJOKPXRY

Track my mood
Every day, BuddyBot will ask you how 
you are feeling.

Example: “Good morning! How are you 
doing today?”

https://invis.io/EVZMYI94CF3
https://invis.io/P8ZNKCS32A9
https://invis.io/G2ZOJOKPXRY
https://invis.io/P8ZNKCS32A9
https://invis.io/EVZMYI94CF3
https://invis.io/P8ZNKCS32A9
https://invis.io/EVZMYI94CF3
https://invis.io/EVZMYI94CF3
https://invis.io/P8ZNKCS32A9
https://invis.io/P8ZNKCS32A9
https://invis.io/G2ZOJOKPXRY
https://invis.io/G2ZOJOKPXRY
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Avaluació amb usuaris

Un cop creat els primers prototips s’ha procedit a planificar 
els tests amb usuaris. S’ha definit l’estructura de cada sessió i 
s’ha reclutat els participants. La interfície s’ha avaluat amb sis 
persones que treballen de forma remota. 

Com s’ha indicat anteriorment, el prototip de la interfície 
conversacional s’ha avaluat mitjançant la tècnica del 
mag d’Oz. S’ha explicat als usuaris que estan provant un 
prototip en fases inicials d’un chatbot, i que podria ser que 
les respostes fossin poc precises o que triguessin a rebre 
resposta. S’ha demanat als usuaris que, a més d’interactuar 
amb el bot, vagin compartint en veu alta els seus pensaments 
i sensacions, tal com es fa de forma habitual en els tests 
d’usabilitat.

Es pot consultar els detalls dels participants, així com  
la planificació i estructura de les sessions d’avaluació,  
a l’"Annex IX: avaluació dels prototips".

Els tests del prototip s’han dut a terme a través de l’eina de xat Slack. Simultàniament 
s’ha fet una videotrucada amb els participants per tal de recollir el seu feedback. 
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TEST

robot  
BOT
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Prototipatge i avaluació — BuddyBot: un assistent personal per al benestar dels empleats remots. 60

Resultats

En general el bot ha tingut bona 
rebuda entre els participants de les 
sessions d’avaluació: tots ells han 
arribat a la conclusió que BuddyBot 
és una eina que els podria ajudar a 
augmentar el seu benestar i que els 
agradaria provar-la, com a mínim, 
durant unes setmanes.

Un dels trets que s’ha valorat més 
positivament és l’enfocament 
holístic de l’eina cap al benestar 
personal: els participants han 
esmentat que coneixen—i alguns 
fan servir—serveis que fan les 
mateixes funcions que BuddyBot, 
com per exemple bots que registren 
l’estat d’ànim i bots per a avaluar el 
risc de burnout, entre d’altres, però 
cap eina que englobi totes aquestes 
funcionalitats. 

“He provat altres apps i el 
que m’agrada d’aquesta és 
que sigui ‘una per a tot’” 

 — David M.

El procés d’onboarding té diversos 
punts a millorar: en general no ha 
aportat prou valor als usuaris, ja 
que aquests no han percebut cap 
avantatge ni utilitat amb efecte 
immediat a totes les respostes que 
han donat. A més, el seu estil de 
comunicació no encaixa amb el de 
la resta d’interaccions.

El punt més crític és la privacitat: 
qui té accés a les dades, qui pot 
llegir el que s’escriu al bot, amb qui 
es comparteix la informació? El fet 
que hi hagi eines d’ús privat com el 
diari personal, al mateix temps que 
eines més socials ha fet dubtar els 
participants sobre si el que escriuen 
al xat es comparteix amb algú més.

Si es percep el risc que es comparteix la 

informació amb mànagers o altres persones  

a l’empresa, és possible que els treballadors  

no facin servir l’eina.

Els usuaris no volen que el bot faci 
cap acció en nom seu (per exemple, 
contactar un mànager), tot i que 
els sembla bé que el bot els doni 
com a suggeriment que es posin en 
contacte amb el seu mànager.

El to de veu informal i la personalitat 
optimista i encoratjadora, el sentit  
de l’humor i l’estil de comunicació 
proper, semblant a com es comu-
nicaria una persona i fent servir 
recursos com emojis i contingut 
multimèdia s’ha valorat positivament.

“Això de compartir articles 
o cançons... pot servir per 
a alegrar-te el dia”

 — Peter P.

exclamation

user  
TEST

robot  
BOT

mouse-pointer 
GUI
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Revisió del disseny

Els mètodes emprats a l’hora de prototipar permeten fer 
iteracions molt ràpides i poc costoses, en particular el mètode 
del mag d’Oz. Així, s’ha anat introduint modificacions a tots 
dos prototips (chatbot i interfície de configuració) a mesura 
que s’anaven descobrint mancances i possibilitats de millora 
entre sessions d’avaluació.

Un cop duts a terme tots els tests amb usuaris s’ha redefinit 
la llista de requisits funcionals i no funcionals del producte i 
s’ha proposat el conjunt de funcionalitats que compondran el 
minimum viable product i el minimum lovable product.

Després d’haver iterat sobre la proposta inicial gràcies al 
feedback dels usuaris i d’haver definit les funcionalitats que 
es consideren essencials, s’ha creat un prototip d’alta fidelitat 
de la interfície de configuració del bot i un segon prototip  
de la interfície conversacional mitjançant una eina de 
desenvolupament de chatbots.

A continuació es presenta la proposta de disseny que es 
consideraria prou madura per a continuar endavant amb el 
procés de producció de BuddyBot.



Converses

S’ha modificat les converses d’exemple per tal d’incorporar 
els aprenentatges dels tests amb usuaris. 

S’ha reescrit completament el procés d’onboarding per tal 
d’aportar més valor als usuaris, convidant-los a omplir el 
seu perfil a través de la interfície conversacional. Un cop 
completat el perfil, els usuaris podran veure—a la interfície 
gràfica de configuració—les seves respostes a la secció del 
perfil d’usuari.
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BOT
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BuddyBot: Hi <user_name>! I'm 
BuddyBot, your new personal 
wellbeing assistant.

BuddyBot: I can check in with you 
every day and give you tips to help 
you feel good at work.

BuddyBot: I can keep track of your 
mood, share tips on wellbeing and 
selfcare, and help you get through 
the day with focus and energy.

BuddyBot: How does this sound  
to you?

👍 Good

🙅 Not interested

BuddyBot: Cool! In order to tailor 
my service to your needs, I would 
like to know you a bit better 
by asking a few questions and 
completing your public profile.

BuddyBot: This will take about 5 
minutes. Should we get started?

👍 Yes

🙅 Not now

BuddyBot: Super. Tell me a bit  
about yourself, <user name>.  
What is your job?

User: <answer>

BuddyBot: And where are you from?

User: <answer>

BuddyBot: Oh, I’ve never been there.

BuddyBot: And where do you work 
from, usually? From an office, your 
home, a coworking space…?

User: <answer>

BuddyBot: 👍 
What languages do you speak?

User: <answer>

BuddyBot: What do you like to do 
in your free time? What are your 
hobbies and interests?

User: <answer>

BuddyBot: Cool! We’re almost done 
and I feel that I know you a little bit 
already. 

BuddyBot: You can view and finish 
filling in your public profile here: 

<link to profile>

BuddyBot: If you want to change 
any of my settings, use the  

/settings command or click here: 

<link to settings>

BuddyBot: I will check in on you 
every day, but you can also snooze 
my notifications or write anytime 
you want. If you want to find out 

what I can do, type /help.

BuddyBot: 👋 That’s it for today!  
I’ll check in with you tomorrow. 
Thank you and have a nice day!

BuddyBot: No problem! I will not 
contact you anymore, but if you 
want something from me feel free 
to reach out anytime. 

BuddyBot: Have a good day! 👋

BuddyBot: No problem! Ping me 
whenever it suits you and we’ll get 
this done, I’m here :)

BuddyBot: Have a nice day! 👋

BuddyBot: This stays between us, but  
it seems like you’ve been feeling down  
lately. Maybe you could reach out to your 
manager for some help.

També s’ha modificat els suggeriments  
del bot per tal de restar-li agència, passant, per 
exemple, de “Vols que contacti el teu mànager”  
a “Podries contactar amb el teu mànager”.



Guions — Interaccions iniciades per l’usuari

S'ha actualitzat els fluxos de diari personal, registre d'estat 
d'ànim i seguiment de burnout per tal d'incloure l'enllaç a 
l'eina corresponent dins la interfície de configuració del bot.

També s'ha actualitzat la comanda "pausa" amb més 
opcions d'activitats per a fer durant els descansos.

User: /journal

BuddyBot: ✍ I got my pen ready, 
what do you want to write in your 
journal?

User: <message for journal>

BuddyBot: Got it. You can check 

your journal entries here: 

<link to journal>

Comanda: Diari personal

mouse-pointer 
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User: /mood

BuddyBot:  
How are you doing today? Choose 
an option or type your reply.

😀 Very well

☺ I'm fine

😕 Meh

😞 Not so good…

😩 It's a really bad day

BuddyBot: 
Good to hear! Here's a song to 
boost your energy 🚀 

<link to song>

BuddyBot: 
You can check your past entries 

here: <link to mood history>

BuddyBot: 
Oh, sorry to hear this! Here's 
something to cheer you up 

<link to funny gif>

Comanda: Estat d'ànim
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User: /burnout

BuddyBot: You can take a burnout 
self-assessment here:  

<link to test page>

Comanda: Test de burnout

mouse-pointer 
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☕ Join the virtual coffee room

9 Desk yoga (5 min)

: Meditation routine (5 min)

💃 Dance! (3 min)

< Stretch

= Quick workout (7 min)

🎤 Sing along! (3 min)

🍃 Breathing exercise

🥒 Eat a healthy snack

⏱ Go offline (5 min)

🙅 No, thanks

BuddyBot: There’s 2 people in 
the coffee room, join them here:  

<link to videocall>

BuddyBot shares a video 
about the selected option:

BuddyBot: <link to video>

BuddyBot shares an article with snack ideas:

BuddyBot: <link to article>

BuddyBot disables Slack  
for 5 minutes and sets the 
user status to "On a break"

Comanda: Pausa
La comanda /break sempre proposa 5 
opcions: la pausa de cafè, l'opció de no 
fer descans i 3 opcions a escollir entre:
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Arbre de contingut

S’ha revisat l’arbre de contingut i la navegació de la  
interfície de configuració del bot per tal d’incorporar  
el que s’ha descobert durant les avaluacions.

 — S’ha inclòs les seccions de diari personal, registre de 
l’estat d’ànim i test d’avaluació de burnout.

 — S’ha simplificat la pàgina de configuració,  
treient tota la informació relacionada amb l’usuari.

 — S’ha afegit una advertència sobre la privacitat a cada 
pàgina on hi ha contingut privat dels usuaris.

 — S’ha inclòs una pàgina per als termes legals  
i polítiques de privacitat, així com un mecanisme  
de suport a l’usuari.

BuddyBot GUI

Bot settings

Privacy warning
List of bot features
Explanation of feature
Example of feature

Profile

Privacy warning
User name
Job title
Photo
Description
Hobbies and interests
Ask me about…
Languages
Contact information
Where are you from?
Where are you based?
Where do you work from?

Team page

User name
Job title
Photo

Journal

Privacy warning
Date of journal entry
Text of journal entry, incl. 
context (which question 
of BuddyBot triggered the 
entry, if applicable)

Mood tracker

Privacy warning
Entry date
Smiley

Burnout test

Privacy warning
Question
Possible answers (scale)
Reliability warning

Link to support email

Contact supportLegal terms

Terms & conditions
Privacy policy
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Prototip d’alta fidelitat

Després d’haver iterat sobre el disseny inicial gràcies  
al feedback dels usuaris i d’haver definit les funcionalitats 
que es consideren essencials, s’ha creat un prototip d’alta 
fidelitat de la interfície de configuració del bot.

També s’ha utilitzat l’eina visual de creació de chatbots 
Flow.ai per fer un prototip interactiu de la interfície 
conversacional de BuddyBot.

El suport de Flow.ai per a la integració amb Slack és limitat  

i hem trobat alguns problemes tècnics. A més, la plataforma 

té algunes limitacions que no tindríem si programéssim el bot 

des de zero —per exemple, no ha estat possible prototipar 

les interaccions on BuddyBot escriu de forma proactiva a un 

usuari si detecta que fa molta estona que no fa una pausa.

El prototipatge d’interfícies conversacionals 
presenta reptes que haurem d’adreçar fent ús 
de diverses tècniques de prototipatge i reco-
llint diversos tipus d’aprenentatges a través 
d’aquestes, per exemple utilitzant eines com 
Flow.ai alhora que mètodes de prototipatge  
com la tècnica del mag d’Oz.

Interfície gràfica de configuració de BuddyBot.  
Prototip interactiu: https://invis.io/QEZRVVO3PT8

Prototip interactiu del chatbot: 
https://widget.flow.ai/try/YTVMa1JteDRPfGMxOUVMWUJoTg==robot Interfície conversacional

mouse-pointer Interfície de configuració

robot  
BOT

mouse-pointer 
GUI

https://invis.io/QEZRVVO3PT8
https://invis.io/QEZRVVO3PT8
https://widget.flow.ai/try/YTVMa1JteDRPfGMxOUVMWUJoTg==
https://widget.flow.ai/try/YTVMa1JteDRPfGMxOUVMWUJoTg==
https://widget.flow.ai/try/YTVMa1JteDRPfGMxOUVMWUJoTg==
https://invis.io/QEZRVVO3PT8
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El registre d'estat d'ànim es mostra  
en forma de calendari per a visualitzar  
fàcilment l'evolució.

S’ha introduit informació sobre  
la privacitat a cada funcionalitat.
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Minimum Viable Product i Minimum Lovable Product

Sol passar que les llistes de requisits dels productes que 
dissenyem són llargues i exhaustives, i que acabem amb una 
implementació a mitges per manca de temps i recursos. Això, 
en funció de quines funcionalitats s’acabi desenvolupant, pot 
arribar a provocar el fracàs del projecte.

Per aquest motiu és important definir quin és el producte 
mínim viable (Ries, 2009), és a dir, quins requisits mínims ha 
de complir el producte o servei que estem dissenyant per tal 
que cobreixi les necessitats dels usuaris.

D’altra banda, hi ha qui proposa no només definir els mínims 
de funcionalitat per a cobrir necessitats, sinó anar més enllà 
i definir quins requisits—funcionals i no funcionals—ens 
permetran millorar considerablement l’experiència dels 
usuaris, creant un producte o servei memorable i que excedeix 
les seves expectatives. Aquest conjunt de requisits s’anomena 
minimum lovable product (De Haaf, 2013).

Un cop avaluat el prototip amb usuaris es considera que el 
producte mínim viable és aquell que recull les funcionalitats 
que permeten als usuaris fer servir BuddyBot per a ells 
mateixos, sense compartir dades amb mànagers, sense 
mecanismes de connexió amb altres companys amb 
interessos comuns (tot i que mantindrem el perfil públic i el 
directori de l’equip). S’ha eliminat totes aquelles funcions que 
podrien donar als usuaris indicis que allò que s’està escrivint 
al bot es comparteix amb algú altre, per tal de minimitzar el 
risc de perdre la confiança dels usuaris.

Pel que fa al minimum lovable product caldrà anar més enllà 
de les funcionalitats bàsiques i mantenir aquelles respostes i 
interaccions que doten al chatbot d’un caràcter més humà: el 
sentit de l’humor ens ajudarà a fer que els usuaris tinguin una 
experiència memorable amb BuddyBot.

Es tractarà, doncs, d’una eina orientada a l’autoreflexió i 
a adquirir hàbits que puguin tenir un impacte positiu en 
el benestar personal dels treballadors.
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REQUISITS FUNCIONALS

 — Integració amb eines de xat de caràcter professional com Slack o 

Microsoft Teams.

 — Interfície web de configuració.

 — Possibilitat d’activar o desactivar les diferents funcionalitats del bot.

 — Aprenentatge de les preferències dels usuaris.

 — Possibilitat de desactivar temporalment o permanentment les 

notificacions.

 — Comunicació bidireccional: tant el bot com l’usuari poden iniciar la 

comunicació.

 — Perfil públic d’usuari i directori dels membres de l’equip.

 — Diari personal.

 — Registre i historial de l’estat d’ànim.

 — Missatges de suport i encoratjament al llarg del dia.

 — Programació de descansos durant el dia.

 — Consells i recursos d’aprenentatge de temes rellevants per als 

empleats (comunicació, benestar i autocura, treball remot).

 — Seguiment i avaluació del risc de patir burnout.

 — Respostes de text i multimèdia (imatges, vídeos, música).

REQUISITS NO FUNCIONALS

 — Privacitat.

 — Seguretat.

 — Flexibilitat a l’hora d’entendre i interpretar les comandes.

 — Varietat de respostes.

 — Tracte humà i amable.

 — Sentit de l’humor.
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Conclusions i propers passos

Arribats a aquest punt comptem amb un prototip d’alt nivell 
de BuddyBot que és el resultat de diverses iteracions del 
disseny, basades en el feedback que hem obtingut en les 
sessions d’avaluació amb usuaris. Hem pogut veure com 
els requisits i el disseny han canviat respecte al que s’havia 
plantejat inicialment.

Podem donar aquest prototip com a producte final d’aquest 
projecte final de màster. Ara bé, si considerem BuddyBot 
com un producte real que es voldria portar al mercat, hi ha 
diverses activitats que no hem fet i que serien necessàries:

 — Més iteracions d’avaluació. Tot i que s’hi ha aplicat els 
aprenentatges obtinguts a partir de les sessions de test 
anteriors, el prototip d’alta fidelitat no s’ha avaluat amb 
usuaris.

 — Testing massiu, no moderat, del prototip d’alta fidelitat del 
bot, amb més usuaris. Per problemes tècnics amb l’eina de 
prototipatge escollida no s’ha pogut realitzar aquest test.

 — Brànding: s’ha considerat fora de l’abast d’aquest projecte 
fer un projecte de brànding en el qual definir la imatge 
corporativa del producte.

 — Definició del model de negoci.

 — Investigar sobre les implicacions legals i les mesures de 
protecció de dades necessàries per al tipus de dades que 
gestiona i emmagatzema BuddyBot.

 — Construir el producte. Programar les interfícies, tant la web 
com el chatbot, més enllà dels prototips, a partir de les 
especificacions presentades en aquest projecte.

 — Evolucionar el producte a partir del feedback i les 
necessitats dels usuaris. Ampliar les funcionalitats incloent 
aquelles que s’han deixat fora del MVP, i intentar arribar a 
un mercat global oferint el servei en diferents idiomes.
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Conclusions
Amb aquest treball hem investigat quins factors afecten  
al benestar dels treballadors en empreses remotes.  
Hem après que es pot distingir el benestar professional del 
personal, i hem plantejat la hipòtesi que, sobretot en el cas 
de les empreses remotes, la responsabilitat de les empreses 
no és només de garantir el benestar professional dels seus 
empleats sinó que haurien de donar suport també al seu 
benestar personal ja que les fronteres entre la vida privada 
i professional estan més desdibuixades que en entorns 
presencials.

Les preguntes de recerca “Com poden les empreses donar 
suport al benestar personal dels seus empleats en entorns 
remots?” i “Com poden els empleats remots adquirir hàbits 
d’auto-cura per a procurar-se un entorn de treball sostenible 
i saludable?” no tenen, de ben segur, una resposta única. 
En aquest projecte hem desenvolupat una proposta que, en 
principi, hauria de respondre a totes dues preguntes. 
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Si ens guiem pel feedback obtingut a través de les 
avaluacions del prototip podríem dir que hem assolit els 
objectius del treball doncs tots els participants han arribat 
a la conclusió que BuddyBot els ajudaria a augmentar el seu 
benestar.

Si avaluem el servei des del punt de vista de les persones 
que hem creat a partir de la recerca, podem considerar 
que BuddyBot es podria adequar molt bé a les necessitats 
de Petra (agent de suport a l’usuari, treballadora en una 
empresa híbrida des de COVID-19) i també a les de Thomas 
(desenvolupador, treballant de forma remota des de fa anys), 
si bé en menys mesura. Pel que fa a Petra, la mànager, 
BuddyBot no li oferirà eines específiques per a la gestió del 
seu equip.

Tanmateix, l’única manera de poder valorar si realment 
aquesta eina servirà el seu objectiu seria fent tests més 
exhaustius, de més llarga durada i amb més persones.  
Amb el prototip actual de l’eina és difícil fer aquesta avaluació, 
i convindria desenvolupar el producte per a poder-ho esbrinar.

Tot i que la premissa del treball era enfocar-se a les empreses 
remotes, el servei dissenyat podria ajudar tant a treballadors 
remots com a aquells que treballen des d’una oficina ja que 
molts dels hàbits que faran augmentar el benestar personal 
dels treballadors remots són igual d’aplicables a qualsevol 
tipus d’empleat.

El paper de les empreses en el servei que s’ha dissenyat 
és més aviat passiu, en tant que l’única acció que haurien 
d’emprendre seria adquirir o subscriure’s al servei, posant 
BuddyBot a l’abast dels seus treballadors. Així, podríem 
discutir si realment les empreses estarien donant suport al 
benestar personal dels seus treballadors, o si simplement 
delegarien aquesta funció a la nostra eina. D’altra banda, 
un servei com BuddyBot donaria la possibilitat a empreses 
petites que no es poden permetre tenir un equip dedicat a la 
gestió de recursos humans—de tenir un sistema de suport al 
benestar dels seus treballadors.
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Seguiment de la planificació  
i metodologia
Pel que fa al seguiment de la planificació temporal, no s’ha 
seguit de forma exacta. Les dates d’entrega de cada capítol 
han variat en funció de les que s’havia plantejat inicialment. 
Tampoc s’ha fet servir Trello activament per a gestionar 
les tasques, tot i que s’havia proposat inicialment; no hem 
tingut dificultats a l’hora de gestionar quines tasques teníem 
pendents 

La metodologia sí que s’ha seguit, en línies generals, tal i 
com s’havia plantejat. No s’ha aplicat certs mètodes que 
inicialment havíem considerat necessaris (per exemple, no 
s’ha fet servir journey maps ni stakeholder maps) però en 
canvi s’han fet servir altres eines i mètodes que s’han adequat 
més a les necessitats del projecte, com ara mapes mentals, o 
mètodes de prototipatge com el mag d’Oz.

En aquest respecte, ha calgut introduir canvis a la nostra 
planificació, i això és una cosa amb què ja podíem comptar 
des del principi, doncs a l’inici del projecte no havíem definit 
quin tipus de solució o sistema digital es construiria. El 
plantejament inicial segurament hauria estat més encertat si 
s’hagués acabat dissenyant una aplicació mòbil o web, una 
interfície gràfica d’usuari.

El que sí que s’ha aconseguit, i segurament amb escreix, és 
que s’ha involucrat als usuaris en cada etapa del procés de 
disseny, des de la recerca fins al prototipatge i avaluació.

Un punt de millora pel que fa a la metodologia seria haver 
tingut algun mecanisme—més enllà de les revisions de la 
directora—de col·laboració amb altres dissenyadors/es. Poder 
revisar críticament la feina en equip, triangular la recerca, 
identificar i provar d’evitar els biaixos, cocrear i avaluar 
conjuntament els dissenys hauria estat, sens dubte, positiu 
per al projecte. 
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Línies de futur

Quedaria pendent provar el prototip o una primera versió del 
producte a una major escala, i poder seguir evolucionant des 
d’aquest punt, en funció del feedback i aprenentatges que 
obtinguem. 

Fora d’aquest treball ha quedat el disseny de negoci i 
estratègia, així com el brànding. Tot això són aspectes 
molt importants i necessaris per al desenvolupament d’un 
producte, i no s’han deixat fora de l’abast perquè es considerin 
prescindibles, sinó perquè calia acotar les activitats que es 
podrien assumir en termes de càrrega de treball, relació amb 
els continguts i objectius d’aquest Màster i terminis d’entrega.

Serà interessant veure si realment el treball remot tindrà una 
major adopció a llarg termini a conseqüència de la pandèmia 
causada pel virus COVID-19 i quin paper hi jugaria una eina 
com BuddyBot en aquest nou paradigma de treball.
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Glossari

CEO — Chief Executive Officer

CFO — Chief Finance Officer

DCP — Disseny centrat en les persones

MLP (minimum lovable product) — conjunt de requisits 
que fan que un producte o servei no sigui només funcional 
i viable sinó que proveeixen també una experiència d’usuari 
remarcable.

MVP (minimum viable product) — requisits mínims que ha 
de complir un producte o servei que per tal que cobreixi les 
necessitats dels usuaris i sigui viable al mercat.

Organització o empresa remota (remote) — La que treballa de 
forma remota (remote company)

Organització o empresa híbrida (hybrid) — La que ofereix la 
possibilitat de treballar de forma remota o presencial als seus 
treballadors. 

Organització o empresa presencial (onsite) — La que treballa 
exclusivament de forma presencial des d’una o més seus 

Teletreballador/a (telecommuter) — persona que treballa per 
a una empresa de forma remota (normalment des de casa), ja 
sigui a jornada completa o parcial.

Treballador/a remot/a — vegi’s “teletreballador/a”

TFM — Treball Final de Màster
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Recerca preparatòria

Abans de definir la pregunta de recerca ”Com es pot fer un 
seguiment i donar suport al benestar de les persones que 
treballen en empreses remotes?” s’ha dut a terme una sèrie 
d’activitats de recerca preliminar:

Cerca de paraules clau sobre treball remot, benestar i gestió 
dels recursos humans.

Lectura dels llibres “Remote: office not required” (Fried i 
Heinemeier-Hansson, 2013) i “Work together anywhere: a 
handbook on working remotely successfully for individuals, 
teams & managers” (Sutherland i Janene-Nelson, 2020).

Visionat del webinar “Beyond Remote Work: Employee 
Experience for a Hybrid Workforce” a càrrec de la consultora 
Gartner (Penn, 2020).

Visionat de l’entrevista ”Meet the Expert: Tim O’Reilly and 
David Heinemeier Hansson” (O’reilly Media, 2020)

Assistència a la conferència virtual ”Remote Work Summit” els 
dies 23 i 24 de setembre de 2020.

Recopilació d’articles acadèmics, revistes i ponències sobre el 
treball remot i l’experiència de treballadores i treballadors per 
a ser consultats durant el desk research que es durà a terme 
posteriorment: 
 
”Set up Remote Workers to Thrive” (Mulki et al., 2009) 

”In times of change: How distance managers can ensure employees’ wellbeing  

and organizational performance.” (Poulsen i Ipsen, 2017) 

”The role of organisational support in teleworker wellbeing: A socio-technical 

systems approach” (Bentley et al., 2016) 

”4 ways to design employee experience in the remote work era” (Brown, 2020) 

”Employee Engagement for Remote Workers” (Garvey, 2020) 

”A Guide to Managing Your (Newly) Remote Workers” (Larson et al., 2020) 

”Managing a blended workforce” (Lautsch i Kossek, 2011)

Annex I: planificació de la recerca 
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Recopilació d’eines digitals per a la col·laboració i gestió i 
d’equips remots per a ser analitzades en profunditat durant 
el benchmark a la fase de recerca. S’ha analitzat nou serveis i 
productes d’entre les 72 eines que s’han recopilat inicialment, 
en les categories de comunicació, intranet, gestió de 
projectes, documents, xarxes socials, extensions per a Slack, 
benestar i autocura, gestió d’equips, consultoria, formació, 
lloguer d’equipament, experiència d’usuari, portals de cerca de 
feina, activitats socials i oficina virtual.

La recerca preparatòria pot resultar útil per a entendre el 
context i el problema de recerca abans de començar l treball 
de camp. Durant aquesta fase s’ha recopilat una selecció 
preliminar de temes i preguntes, empreses i participants a 
investigar i entrevistar, així com un escrutini d’eines i serveis 
existents relacionades amb el tema d’aquest TFM.

Els resultats de la recerca preparatòria s’han sintetitzat  
en un tauler virtual i es veuran en més detall en fases posteriors. 

PDF: https://drive.google.com/file/d/1IW8JN1Pahu51lvFg5r7jv0xX88-uPqz5/view?usp=sharing
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Recerca

Amb la pregunta de recerca com a punt de partida, la primera 
fase del projecte consistirà a explorar l’espai del problema 
mitjançant la recerca d’usuari, inclosos aquests mètodes i 
activitats, entre d’altres:

 — Desk research. Consisteix a recopilar informació existent 
sobre un tema per a saber quina recerca ja s’ha fet 
amb anterioritat. Exemples de recursos a consultar són 
publicacions acadèmiques, informes, bases de dades 
científiques, conferències i entrevistes amb persones 
expertes en el tema que s’està investigant.

 — Benchmarking o avaluació de solucions existents. 
Consisteix a comparar productes i serveis que competeixen 
amb allò que s’està dissenyant (o que s’hi assemblen, 
sense ser competència directa) per tal de conèixer-ne les 
principals funcionalitats.

 — Entrevistes. Permeten descobrir les opinions i perspectives 
dels diferents stakeholders sobre diversos temes com les 
seves necessitats, reptes i experiències.

 — Observació contextual (a ser possible). Aquest mètode de 
recerca consisteix a observar els participants i entrevistar-
los en el seu entorn o context real, per tal de veure com 
es comporten i quins factors afecten la seva conducta. 
En el cas d’aquest projecte, no és segur si serà possible 
trobar alguna empresa o persona disposada a permetre 
l’observació contextual, ja que pot ser percebuda com 
una pràctica invasiva, sobretot en un entorn digital on la 
seguretat i confidencialitat de les dades i processos no es 
pot posar en risc.

Aquest projecte aspira a posar molt d’èmfasi a la recerca  
per tal d’aconseguir un profund enteniment sobre com operen 
les organitzacions remotes, de quina forma es crea la cultura 
d’empresa i quins aspectes influeixen en el benestar dels seus 
treballadors i treballadores.
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Definició

Idealment, la recerca destaparà tota una sèrie d’obstacles i 
problemes per al públic objectiu del producte o servei que es 
dissenyarà; per això es diu que la fase de recerca és divergent, 
ja que comença amb un problema i acaba amb diversos temes 
que poden ser adreçats.

La fase de definició consisteix a decidir quin d’aquests 
temes o problemes abordar, i per tant es considera una 
fase convergent: al final d’aquesta etapa s’espera tenir una 
definició ben especificada del problema.

Els resultats de la recerca s’analitzaran i sintetitzaran en 
forma d’un o més artefactes:

 — Persones. Una persona és un perfil que descriu un 
arquetip d’usuari o usuària del producte o servei que s’està 
dissenyant. Es pot fer servir de guia durant tot el procés de 
disseny, per tal d’avaluar les decisions que es van prenent. 
Cal destacar que les persones no representen un individu 
en particular, sinó que permeten entendre millor grups 
d’usuaris o clients amb necessitats semblants.

 — Stakeholder maps i mapes de sistema. Representen les 
diferents persones implicades en un servei i permet 
visualitzar les relacions entre elles, com per exemple 
intercanvis de valor entre stakeholders.

 — User journeys. Permeten visualitzar, analitzar i comprendre 
l’experiència d’una persona al llarg del temps, en relació 
amb el servei o producte que s’està dissenyant.

 — Service blueprints. Permeten visualitzar la relació entre 
l’experiència d’un client o usuari amb els processos i 
persones implicats en el servei o producte. Inclou tant 
les interaccions directes entre clients i frontstage com 
aquelles que passen al backstage del servei —aquelles 
persones i processos que resulten “invisibles” per als 
usuaris.
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Generació i avaluació

Amb una definició del problema concreta és hora d’idear, 
prototipar i avaluar possibles solucions al problema de recerca 
passant, així, a l’espai de la solució. Alguns mètodes i eines 
que seran de servei en aquesta etapa són:

 — Taller d’ideació i cocreació. A partir dels artefactes 
generats a la fase de recerca se situarà en context als 
participants del taller, presentant aquests de forma 
sintètica. A continuació es treballaran idees noves a partir 
dels descobriments de la recerca—els mètodes exactes 
es definiran més endavant, quan s’estigui planificant el 
taller—, i finalment es classificaran les idees generades en 
un portfoli d’idees.

 — Esbossos i storyboards. Les tècniques pensament visual 
com els esbossos o storyboards permeten representar 
idees abstractes sobre el paper i faciliten la comunicació 
d’idees i conceptes entre persones. Es faran servir en 
gairebé totes les activitats d’ideació i prototipat.

 — Escenaris d’usuari. Serveixen per narrar com una persona 
fa servir el producte o servei que s’està dissenyant; en ser 
una descripció del seu comportament es pot explicar els 
seus pensaments i articular les decisions que van prenent 
mentre interactua amb el producte o servei.

 — Diagrames de flux. Permeten visualitzar de forma 
esquemàtica els passos a seguir per tal d’efectuar una 
certa acció en un servei o producte. Es poden fer servir 
tant per sistemes digitals com per a representar serveis 
presencials.

 — Definició i avaluació de l’arquitectura de la informació (AI). 
Caldrà decidir com organitzar la informació i les parts del 
producte o servei que s’està dissenyant de forma que tingui 
sentit per a les seves usuàries i usuaris.
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 — Prototips de baixa i alta fidelitat. Els prototips són 
artefactes que permeten provar si un producte o servei és 
efectiu a l’hora de cobrir les necessitats dels usuaris abans 
de desenvolupar el producte final. Un dels seus principals 
avantatges és que es poden crear ràpidament i iterar o 
descartar sense costos massa elevats, alhora que són 
elements tangibles que permeten l’avaluació amb usuaris o 
usuàries.

 — Avaluació amb usuaris i revisió del disseny. Les tècniques 
d’avaluació amb usuaris dependran del tipus de producte 
o servei que es desenvolupi, inclosos tests d’usabilitat, 
card sorting, o observació contextual, entre d’altres. A 
partir dels aprenentatges obtinguts a través de l’avaluació 
amb usuaris caldrà revisar els prototips i altres artefactes 
generats, posant de manifest la natura iterativa del procés 
de disseny centrat en les persones.

Presentació i entrega

Finalment, el procés de disseny es documentarà en forma 
d’una memòria del projecte i una presentació que caldrà 
defensar davant el tribunal d’avaluació.
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Planificació

A continuació es mostra un diagrama de Gantt amb la 
planificació temporal i un resum de les dates d’entrega i esforç 
previst per a cada tasca. Es pot observar que algunes tasques 
s’encavalquen—això no implica que es realitzin diverses 
tasques simultàniament en un moment determinat, sinó que 
algunes tasques, com ara les entrevistes, es programaran al 
llarg d’un temps encara desconegut, amb moments d’activitat 
i temps d’espera. Un altre exemple és l’entrada corresponent a 
l’avaluació del disseny, que s’ha preferit indicar com un procés 
paral·lel a les activitats de disseny, en comptes d’adjuntar una 
tasca d’avaluació rere cadascuna de les activitats.

Noti’s també que s’ha modificat la data d’entrega i el contingut 
d’algunes proves d’avaluació continuada (PAC) respecte a allò 
que s’indica al Campus UOC, per tal d’ajustar-les a l’abast de 
cada fase tal com s’ha especificat en l’apartat “Fases, focus i 
mètodes” d’aquest informe.

Es pot seguir l’estat del projecte visitant aquest enllaç:  
https://trello.com/invite/b/3MZ45tCk/30e4ce1d57562a0036d4
7922b65da449/tfm

Dates d’entrega de les PACs

PAC 1: Pla de treball  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10.2020 
PAC 2: Recerca, definició i ideació .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10.11.2020 
PAC 3: Prototipat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.12.2020 
PAC 4: Avaluació i entrega  . . . . . . . . . . . . . . 28.12.2020 
PAC 5: Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . 11.01 a 15.01.2021 

https://trello.com/invite/b/3MZ45tCk/30e4ce1d57562a0036d47922b65da449/tfm
https://trello.com/invite/b/3MZ45tCk/30e4ce1d57562a0036d47922b65da449/tfm
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TASCA INICI FINAL ESFORÇ

Recerca preparatòria 01.09.20 11.09.20 1w 4d

Pla de treball 14.09.20 05.10.20 2w 4d

 — Analitzar recerca preparatòria 14.09.20 16.09.20 2d 2h

 — Acotar tema 17.09.20 17.09.20 4h

 — Definir la pregunta de recerca 18.09.20 18.09.20 2h

 — Planificar projecte 24.09.20 25.09.20 2d

Entrega PAC 21.09.20 29.09.20 1w 4d

 — Redactar informe 21.09.20 29.09.20 1w 2d

 — Maquetar informe 28.09.20 29.09.20 2d

 — [Entrega] PAC 1: Pla de treball 05.10.20

Recerca 25.09.20 28.10.20 2mo 2w

 — Preparar el document de consentiment informat 29.09.20 29.09.20 1d

Entrevistes 28.09.20 16.10.20 1mo 2w

 — Programar entrevistes 28.09.20 14.10.20 2w 3d

 — Entrevistar participants 01.10.20 14.10.20 2w

 — Transcriure entrevistes 08.10.20 16.10.20 1w 2d

 — Desk research 25.09.20 02.10.20 1w 1d

 — Benchmarking 05.10.20 09.10.20 1w

Síntesi de la recerca 19.10.20 23.10.20 1w

 — Escriure informe de recerca 26.10.20 28.10.20 3d

 — Síntesi de la recerca 29.10.20 10.11.20 1w 4d

 — Personas 29.10.20 30.10.20 2d

 — Journey maps 03.11.20 05.11.20 3d

 — Stakeholder maps 02.11.20 02.11.20 1d

Entrega PAC 05.11.20 09.11.20 3d

 — Escriure informe síntesi de la recerca 05.11.20 05.11.20 1d

 — Maquetar informe PAC 06.11.20 09.11.20 2d

 — [Entrega] PAC 2: Recerca, definició i ideació 10.11.20

Definició, generació i avaluació 10.11.20 17.12.20 2mo 1d 1h

Ideació 10.11.20 12.11.20 1d 7h

 — Preparar workshop d’ideació 10.11.20 10.11.20 1d

 — Workshop d’ideació 11.11.20 11.11.20 2h

 — Analitzar resultats del workshop 12.11.20 12.11.20 5h

Definició 13.11.20 16.11.20 1d 5h

 — Definició del sistema a dissenyar 13.11.20 13.11.20 1d

 — Llista de funcionalitats 16.11.20 16.11.20 5h

Prototipat i avaluació 13.11.20 08.12.20 1mo 2w 2d 5h

 — Storyboard i esbossos 17.11.20 18.11.20 1d 4h

 — Escenaris d’usuari 19.11.20 19.11.20 1d

 — Diagrames de flux 20.11.20 20.11.20 6h

 — Inventari de contingut 23.11.20 23.11.20 3h

 — Arquitectura de la informació 24.11.20 24.11.20 1d

 — Wireframes 25.11.20 01.12.20 1w

 — Prototips d’alta fidelitat 02.12.20 08.12.20 1w

 — Avaluació d’artefactes 13.11.20 08.12.20 3w 3d

Entrega PAC 09.12.20 15.12.20 1w

 — Escriure informe prototipatge i avaluació 09.12.20 11.12.20 3d

 — Maquetar informe PAC 14.12.20 15.12.20 2d

 — [Entrega] PAC 3: Prototipat 17.12.20

Documentació i entrega 17.12.20 25.12.20 2w 1d

 — Redactar memòria a partir dels informes de les PACs 17.12.20 18.12.20 2d

 — Maquetar memòria 23.12.20 25.12.20 3d

 — Preparar presentació 21.12.20 25.12.20 1w

 — Enregistrar presentació 25.12.20 25.12.20 1d

[Entrega] PAC 4: Avaluació i entrega 28.12.20

[Entrega] PAC 5: Defensa 11.01.21 15.01.21 1w
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Desk research: recursos consultats

Remote: office not required
Jason Fried i David Heinemeier-Hansson, 2013

Relata l’experiència de l’empresa 37signals (ara Basecamp) 
amb el treball remot, des d’una perspectiva molt favorable a 
aquest tipus d’entorn. Inclou consells sobre com esdevenir una 
empresa remota.

Work together anywhere: a handbook on working remotely 
successfully for individuals, teams & managers
Lisette Sutherland i K. Janene-Nelson, 2020

Explica què és el treball remot i inclou consells pràctics per 
a esdevenir una empresa remota. Compta amb testimonis de 
diverses empreses i persones que treballen de forma remota. 
Cobreix un ampli ventall de temes, des d’aspectes jurídics a 
diverses configuracions d’equips, i també inclou un extens 
recull d’eines i serveis útils per a empreses remotes.

Set up Remote Workers to Thrive
Jay Mulki, Fleura Bardhi, Felicia Lassk i Jayne Nanavaty-Dahl, 2009

Explora diversos reptes amb què es troben els treballadors 
remots i proposa solucions i estratègies que pot implementar 
el lideratge de les empreses per a mitigar els efectes negatius 
del treball remot.

In times of change: How distance managers can ensure 
employees’ wellbeing and organizational performance
Signe Poulsen i Christine Ipsen, 2017

Aquest estudi investiga quins factors influeixen en el 
benestar dels empleats remots, en particular la relació entre 
el seu benestar i la productivitat, i estudia quins processos i 
activitats poden implementar les empreses per a garantir tant 
el benestar dels seus treballadors com la seva productivitat.

The role of organisational support in teleworker wellbeing: A 
socio-technical systems approach
T.A. Bentley, S.T.T. Teo, L. McLeod, F. Tan, R. Bosua i M. Gloet, 2016

Aquest estudi analitza quins efectes té el suport social 
dins les organitzacions cap als seus treballadors remots, 
especialment en relació amb l’aïllament d’aquests, i si és 

Annex II: desk research 
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necessari oferir un suport específic als empleats que treballen 
de forma híbrida o remota.

4 ways to design employee experience in the remote work era
Sara Brown, 2020

Article amb propostes per a millorar l’experiència dels 
treballadors remots a partir de la pandèmia causada per la 
COVID-19.

Employee Engagement for Remote Workers
Joseph Garvey, 2020

Aquest article parla dels avantatges del treball remot i 
proposa mesures per a augmentar el compromís dels 
empleats en entorns remots. Finalment, proposa indicadors 
numèrics per a mesurar el benestar i compromís dels 
empleats dins l’empresa.

A Guide to Managing Your (Newly) Remote Workers
Barbara Z. Larson, Susan R. Vroman, Erin E. Makarius, 2020

Recull d’activitats que poden dur a terme els mànagers 
d’empreses que s’han trobat amb la necessitat de començar a 
treballar de forma remota a partir de la pandèmia causada per 
la COVID-19 per tal de donar suport als seus empleats,  
en especial aquells sense experiència en el treball remot.

Managing a blended workforce
Brenda A. Lautsch i Ellen Ernst Kossek, 2011

Aquest article explora els reptes amb què es troben els 
mànagers d’empleats remots, en particular en empreses 
híbrides, i proposa suggeriments de polítiques de gestió del 
treball remot.
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Desk research: aprenentatges

A continuació es resumeixen els aprenentatges de la recerca 
secundària agrupats segons la seva temàtica.

BENESTAR DELS TREBALLADORS EN EMPRESES REMOTES

El benestar professional està relacionat amb la satisfacció i el 
compromís amb la feina, que depenen de la pròpia percepció 
de les tasques, el sentiment d’assoliment i reconeixement, les  
condicions laborals i les pràctiques de gestió (Bentley et al., 2016).

El treball remot pot reduir la pressió laboral i augmentar 
l’autonomia dels empleats, contribuint a fer que els empleats 
tinguin més temps i més flexibilitat per a practicar activitats 
de lleure (Bentley et al., 2016).

El benestar dels empleats i el seu rendiment són 
interdependents (Poulsen i Ipsen, 2017): la productivitat 
resulta del compromís i aquest es pot utilitzar com 
a baròmetre de la qualitat de l’entorn laboral (Fried i 
Heinemeier-Hansson, 2013; Sutherland i Janene-Nelson, 2020).

Les empreses poden establir processos per fer un seguiment 
del benestar dels seus empleats, com ara reunions individuals 
amb mànagers, check-ins periòdics en grups reduïts, 
programes de mentoratge, designant un “col·lega” o buddy 
per a cada empleat o creant un equip dedicat a l’experiència 
dels empleats (Brown, 2020).

Els mànagers han d’utilitzar el feedback dels empleats per 
a fer canvis en la forma de treballar, o hi ha el risc que les 
persones que responen les enquestes es frustrin i considerin 
que aquesta eina és una pèrdua de temps (Sutherland i 
Janene-Nelson, 2020).

Els empleats poden sentir pressió per a produir i acabar 
esforçant-se en excés. Saber regular l’energia al llarg del dia 
i fer pauses pot augmentar la productivitat i el benestar dels 
empleats (Sutherland i Janene-Nelson, 2020).
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COMUNICACIÓ

La comunicació freqüent entre mànagers i empleats és un 
dels fonaments del benestar professional dels empleats en 
entorns remots i un factor important per al seu èxit (Larson et 
al. 2020; Lautsch i Kossek, 2011; Poulsen i Ipsen, 2017).

Es recomana que els mànagers mantinguin una línia de 
comunicació oberta amb cadascun dels membres de l’equip 
(Fried i Heinemeier-Hansson, 2013; Larson et al., 2020; 
Sutherland i Janene-Nelson, 2020).

A més, haurien d’oferir diferents canals de comunicació i 
establir unes directrius clares sobre quins canals fer servir per 
a cada propòsit (Larson et al. 2020).

La manca d’indicadors no-verbals en la comunicació escrita—
com el to de veu o l’expressió facial—fan que sigui fàcil caure 
en males interpretacions i puguin esdevenir conflictes (Fried i 
Heinemeier-Hansson, 2013; Mulki et al., 2009).

Si, a més, els membres d’un equip no es coneixen gaire, 
els conflictes i la tendència a malinterpretar les paraules 
de l’altre poden ser més freqüents (Larson et al., 2020). La 
interacció social pot millorar l’experiència dels empleats en 
entorns remots en tant que es promou la creació de vincles, 
l’intercanvi d’informació i la reducció de la sensació d’aïllament 
(Bentley et al., 2016; Larson et al. 2020; Mulki et al. 2009).

Les empreses haurien d’oferir formació sobre comunicació 
efectiva i resolució de conflictes als seus mànagers i 
empleats, així com disposar de directrius per a adreçar els 
conflictes que sorgeixin (Sutherland i Janene-Nelson, 2020).

Els mànagers han de mostrar un comportament exemplar i 
afrontar fins i tot els conflictes més petits, com ara comentaris  
passiu-agressius (Fried i Heinemeier-Hansson, 2013).

L’ús d’eines de videoconferència pot ajudar a crear una 
connexió més personal (Larson et al. 2020) i suplir la manca 
de proximitat física en configuracions remotes.
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AÏLLAMENT

L’aïllament professional és l’estat d’ànim o la percepció que 
hom està fora de contacte amb els altres en el lloc de treball 
(Bentley et al., 2016).

La manca de suport social als empleats remots pot tenir 
com a conseqüència l’aïllament d’aquests, la qual cosa pot 
contribuir a reduir la seva satisfacció, el compromís i el 
rendiment laboral (Bentley et al., 2016; Mulki et al., 2009).

Els mànagers poden contribuir a la integració dels empleats 
remots a l’empresa mitjançant una comunicació regular i 
proactiva, i fent espai per a la interacció social i emocional 
amb els seus companys (Mulki et al., 2009).

TRETS I HABILITATS DELS EMPLEATS REMOTS

En entorns remots és important comptar amb persones 
que sàpiguen escoltar, disposades a rebre i donar feedback, 
amb capacitat de treball en equip (Poulsen i Ipsen, 2017; 
Sutherland i Janene-Nelson, 2020), i amb una excel·lent 
capacitat de comunicació escrita (Fried i Heinemeier-
Hansson, 2013).

Els treballadors remots corren el risc de tenir poca visibilitat  
a l’empresa, i que les seves contribucions passin desapercebudes  
i resultin en avaluacions negatives del seu rendiment (Mulki et 
al., 2009). És recomanable, doncs, que els empleats publicitin 
el seu progrés i èxits (Sutherland i Janene-Nelson, 2020).

Els treballadors remots han de ser capaços de gestionar el 
seu propi temps i càrrega de treball, així com de separar la 
vida laboral i la privada (Mulki et al. 2009).

La disciplina es converteix en una qualitat imprescindible per 
als treballadors remots (Fried i Heinemeier-Hansson, 2013; 
Sutherland i Janene-Nelson, 2020), ja que aquestes empreses 
acostumen a tenir estructures organitzatives més relaxades, 
on els treballadors gaudeixen de més autonomia i autoritat, i 
sense el control directe i visible d’un mànager.



93

CULTURA, DINÀMICA D’EQUIP I SENTIT DE PERTINENÇA

La cultura de l’empresa està formada pels valors i les accions 
de l’organització—tangibles i intangibles—, i es transmet 
des dels fundadors i el lideratge de l’empresa a la resta de 
treballadors (Fried i Heinemeier-Hansson, 2013).

El manteniment de la cultura corporativa pot ser més difícil en 
entorns remots (Mulki et al., 2009), però és possible tenir una 
cultura forta encara que els treballadors no comparteixin un 
espai físic (Fried i Heinemeier-Hansson, 2013).

Els líders a empreses remotes han de crear una cultura de 
suport, en què els companys de treball vulguin ajudar-se 
mútuament independentment d’on i quan treballin (Lautsch 
i Kossek, 2011), i on l’apreciació mútua i la gratitut siguin 
aspectes naturals de la cultura d’equip (Sutherland i Janene-
Nelson, 2020). Els líders han de treballar per cultivar una 
sensació de proximitat en els seus equips, element essencial 
per a crear equips efectius (Sutherland i Janene-Nelson, 2020).

De la mateixa manera com es crea i cultiva una cultura 
d’empresa, de líders a empleats, aquests prenen els seus 
líders com a referència quan es tracta de dinàmiques d’equip, 
gestió de conflictes i creació de vincles: alguns empleats 
remots veuen els seus mànagers com el principal canal de 
comunicació i els responsables de crear un sentiment de 
pertinença (Mulki et al., 2009).

Assegurar-se que els empleats estiguin integrats a 
l’organització i tinguin la sensació de pertànyer a un equip 
comença amb el procés d’incorporació. Les empreses han de 
treballar per fer que els nous empleats se sentin benvinguts 
i facilitar oportunitats per a conèixer a tothom del seu equip 
(Sutherland i Janene-Nelson, 2020).

Un enfocament efectiu per a l’onboarding és proporcionar als 
empleats paquets de benvinguda que continguin una llista 
de membres de l’equip amb dades de contacte (Mulki et al., 
2009) i tota la informació que necessitin sobre l’empresa 
(Sutherland i Janene-Nelson, 2020).
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CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I PRIVADA

L’instint natural dels mànagers és témer que els empleats no 
treballin prou, però l’amenaça real del treball remot és just 
el contrari, que sovint es treballa més del compte (Fried i 
Heinemeier-Hansson, 2013).

La manca d’equilibri entre la vida privada i laboral pot tenir un 
impacte negatiu en el rendiment dels treballadors (Mulki et al. 
2009). El simple fet de ser conscient d’aquest risc ja serveix 
d’ajuda a l’hora de la conciliació (Lautsch i Kossek, 2011).

Tenir interessos fora de la feina pot ajudar a conciliar millor 
la vida laboral i privada i a alleujar la solitud o aïllament 
professional (Sutherland i Janene-Nelson, 2020).

LIDERATGE I GESTIÓ D’EQUIPS REMOTS

Un dels reptes als quals s’enfronten els mànagers remots és 
aprendre a treballar amb els membres de l’equip malgrat que 
aquests estiguin fora de vista (Lautsch i Kossek, 2011).

L’èxit del treball remot es basa en la confiança, essent aquest 
un factor determinant de l’actitud i el rendiment dels empleats 
(Bentley et al., 2016). Molts arguments en contra del treball 
remot es basen en la creença que si els treballadors no tenen 
un mànager que els veu i controla, no seran productius  
(Mulki et al. 2009; Fried i Heinemeier-Hansson, 2013).

El temor a perdre el control prové de la manca de confiança 
en els treballadors (Fried i Heinemeier-Hansson, 2013), 
però confiar i empoderar els empleats per triar com 
prefereixen treballar fa que prenguin bones decisions per ells 
mateixos, quedant així més satisfets, més productius i més 
compromesos amb la seva feina (Poulsen i Ipsen, 2017).

La delegació del lideratge, l’avaluació per objectius i els equips 
autogestionats poden tenir un impacte positiu en el rendiment 
(Poulsen i Ipsen, 2017) i demostren confiança envers els 
empleats, però per tal que aquest model funcioni, els 
mànagers han d’establir una cultura d’expectatives raonables 
(Fried i Heinemeier-Hansson, 2013).
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És crucial que els mànagers sàpiguen articular de forma 
convincent els objectius del projecte, ja que d’aquesta manera 
s’aconsegueix augmentar la motivació dels empleats i el seu 
compromís. En entorns remots és preferible, doncs, un estil 
de gestió basat en les relacions, per sobre de l’una gestió 
orientada a tasques (Bentley et al., 2016).

Els empleats remots esperen dels seus caps que aquests els 
atenguin i els donin suport, que mostrin comprensió i interès, 
i que estiguin disposats ajudar-los en cas de necessitat 
(Poulsen i Ipsen, 2017).

ENTORNS HÍBRIDS

En el model remote-first tots els processos estan preparats 
per a funcionar de forma remota i tots els empleats—remots 
o no—reben el mateix tracte i es comuniquen de la mateixa 
manera, sense excepció (Fried i Heinemeier-Hansson, 2013; 
Lautsch i Kossek, 2011).

En organitzacions on la majoria dels empleats treballa de 
forma presencial i una minoria de forma remota, si aquests 
no són gestionats de la mateixa manera, es pot trobar dos 
problemes: d’una banda, els treballadors presencials poden 
sentir que els seus col·legues remots reben un tracte especial 
i sentir-ne enveja (Lautsch i Kossek, 2011); de l’altra, que els 
treballadors remots rebin menys feedback i suport social i se 
sentin “ciutadans de segona classe” (Bentley et al. 2016).

EL TREBALL REMOT EN TEMPS DE COVID-19

Durant la pandèmia per la COVID-19, els empleats remots 
es troben amb espais de treball poc adequats i amb 
responsabilitats familiars inesperades, així com un estat 
emocional de decaiguda i un estrès elevat (Larson et al. 2020).
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Entrevistes

Les entrevistes són un mètode d’investigació qualitativa  
que consisteix a fer preguntes o mantenir una conversa amb 
usuaris d’un producte o servei o grups d’interès per a entendre 
les seves necessitats, comportament, actituds i expectatives; 
en resum, per a entendre millor un determinat grup de persones.

S’ha realitzat 9 entrevistes semiestructurades amb empleats i 
mànagers d’empreses remotes.

Les entrevistes van tenir una durada de 45 a 60 minuts 
i es van dur a terme remotament mitjançant eines de 
videoconferència com Zoom i Jitsi. Els participants van ser 
reclutats en línia a través de xarxes socials (a través de la 
plataforma de treball remot Remote How i a través de Twitter), 
contactant directament amb els empleats d’empreses remotes 
o a través de recomanacions per part d’altres entrevistats.

Screening i participants

Els paràmetres de selecció o screening de participants no ha 
estat estricte, sobretot pel que fa a les dades demogràfiques. 
S’ha considerat rellevant tenir persones amb diferents càrrecs  
(empleats i posicions de lideratge) en empreses que treballen 
sota diferents tipus de configuracions remotes (distribuïdes 
completament, híbrides, distribuïdes a partir de la COVID-19).

Annex III: entrevistes 

Marc Rios 
3 d’octubre de 2020 Software engineer 100% remota des de COVID-19,  

no tornarà al treball presencial

Xavier Orduña 
6 d’octubre de 2020 Consultor tecnològic Autònom, remot

Oriol Soriano 
6 d’octubre de 2020 Software engineer 100% remot

Martina Crnkovic 
7 d’octubre de 2020

Experta en formació  
i desenvolupament Híbrida, remote-first

Pau Puig 
7 d’octubre de 2020 Cap de departament 100% remota des de COVID-19,  

tornarà al treball presencial

Josep Jaume Rey 
9 d’octubre de 2020

Co-fundador  
i engineering manager Híbrida, remote-first

Siobhan Green 
9 d’octubre de 2020 Managing associate Híbrida, remote-first

Xavi Valero 
13 d’octubre de 2020

Co-fundador  
i product manager

100% remota des de COVID-19,  
no tornarà al treball presencial

Tobias Talltorp 
23 d’octubre de 2020

Consultor 
Fundador d’una startup Autònom, remot
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Preparació i anàlisi

Les entrevistes semiestructurades no van seguir un guió 
estricte sinó que es van dur a terme com a converses 
naturals. Sí que es va recopilar un conjunt de temes i 
preguntes d’interès, però les converses van ser guiades 
principalment pel relat i particularitats de cada persona 
entrevistada. Els temes que es van preparar per a donar forma 
a les converses són:

 — Presentació: tipus d’empresa i càrrec.
 — Experiència durant el confinament.
 — Cultura d’empresa.
 — Avantatges i inconvenients del treball remot.
 — Estil de treball, processos, rituals i activitats a la feina.
 — Eines de comunicació.
 — Suport al benestar per part de l’empresa.
 — Hàbits d’autocura.

Això va permetre descobrir nous temes d’interès per explorar:

 — El procés i raons per a adoptar un model de treball remot.
 — Carrera, promocions i plans de futur.
 — Activitats socials, equips i trobades presencials.
 — La pandèmia i els confinaments: efectes en l’equip, 
l’empresa i l’economia; accions realitzades per l’empresa.

 — Equilibri i conciliació entre la vida laboral i la personal.
 — Benestar dels empleats: de qui és responsabilitat, com es 
mesura i gestiona, quins factors afecten el benestar.

 — Vulnerabilitat.
 — Gestió d’empleats remots i diferències entre l’experiència 
de mànagers i empleats.



Formulari de consentiment informat que van 
completar totes les persones entrevistades.

Totes les entrevistes van anar precedides 
d’una introducció al projecte i al propòsit 
de l’entrevista i els participants van 
donar el seu consentiment informat 
enviant un formulari digital. 

A més del seu consentiment, els 
participants van poder especificar les 
seves preferències en termes de com 
serien adreçats a l’informe de recerca, 
com ara com prefereixen que se’ls citi 
o si, per contra, preferien mantenir 
l’anonimat. 

No es va demanar als participants que 
signessin un acord de no divulgació 
(NDA), perquè no es va considerar 
necessari.
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Resultats

Les entrevistes es van gravar i posteriorment transcriure. A 
continuació es presenta un resum dels aprenentatges de les 
entrevistes, agrupats segons els temes que es van identificar 
mitjançant l’anàlisi del contingut de les transcripcions, tant 
aquells temes relacionats amb les preguntes de la investigació 
com les noves àrees per explorar. 

EL PAS D’EMPRESA PRESENCIAL A REMOTA

Pel que fa a esdevenir una empresa remota, hem trobat dos 
escenaris: aquelles empreses que es van convertir en remotes 
per iniciativa pròpia i aquelles que van haver d’adoptar el 
treball remot de forma inesperada a causa de la COVID-19.

“Quan vam passar de treballar de forma presencial a remote-
first, ens vam plantejar com podíem fer l’experiència dels nostres 
empleats igual o millor que treballant des de l’oficina.  
Mentre fèiem la transició vam demanar a tothom que no avisés 
sobre si treballaria des de casa, per a obligar-nos a implementar 
tots els processos sota la premissa remote-first.” 

 — Josep Jaume R.

“Vam començar creant un sol equip remot, i després, de mica en 
mica, integrant treballadors remots en alguns equips, fins a tenir 
una gran part de la nostra plantilla treballant de forma remota.” 

 — Martina C.

“[A conseqüència de la COVID-19] moltes empreses han enviat 
la gent a casa, però no els han procurat un entorn adequat, 
perquè no tenen els coneixements necessaris” 

 — Xavier O.

“Estem improvisant molt i adaptant-nos sobre la marxa.” 
 — Xavi V.
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EL BENESTAR DELS TREBALLADORS EN ENTORNS REMOTS

Les persones entrevistades han identificat els següents 
factors com a aspectes que influeixen en el seu benestar: 
menjar bé, relacionar-se amb els amics i la família, practicar 
esport, dormir bé i fer pauses durant la jornada laboral.

Quan es treballa de forma remota cal fer temps expressament 
per a sortir al carrer, connectar amb amics i família i conciliar 
vida laboral i vida familiar (Josep Jaume R.; Martina C.; Marc R.).

LA RESPONSABILITAT DE LES EMPRESES EN RELACIÓ  
AMB EL BENESTAR DELS SEUS EMPLEATS

Totes les persones entrevistades han considerat que les 
empreses tenen part de responsabilitat en procurar el 
benestar dels seus treballadors. Hi ha diverses propostes i 
opinions sobre com aquestes ho poden aconseguir.

Les empreses han de crear un entorn que permeti als 
empleats tenir cura de si mateixos (Tobias T.). L’autocura 
es pot entendre com una obligació i és una habilitat que cal 
aprendre (Oriol S.). Els mànagers que es limiten a dir als 
empleats que es cuidin, però que no proporcionen un marc 
en què els empleats ho puguin fer, només els deleguen la 
responsabilitat i no els donen suport realment (Tobias T.).

“Dir “cuideu-vos” és una mena de mandat, una ordre, 
no una forma de donar suport als empleats”

 — Tobias Talltorp,  
consultor independent i fundador de Short Break From Work

Igual que s’espera que les empreses presencials proporcionin 
oficines adequades amb bona llum, connectivitat i ventilació, 
en entorns remots també se suposa que hauran d’esforçar-se 
per garantir el benestar dels seus empleats.  
Una gestió eficaç del benestar en empreses remotes depèn 
del nivell de competència del mànager o del departament de 
recursos humans a l’hora d’identificar patrons i indicadors de 
benestar (Pau P.).

“Hi ha persones que pensen que l’únic objectiu d’una empresa 
és generar diners, jo crec que les empreses també tenen una 
responsabilitat envers la societat.” — Oriol Soriano
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Els mànagers i els líders d’equip han de ser proactius 
i preguntar als membres de l’equip com els va i fer un 
seguiment del seu benestar (Martina C.).

Alguns mecanismes per a gestionar i fer un seguiment del 
benestar dels treballadors són:

 — Reunions regulars entre mànagers i empleats (one on ones, 
retrospectives, check-ins diaris).

 — En empreses o equips on el grau de confiança sigui baix, el 
feedback anònim pot ser d’ajuda (Tobias T.).

ACTIVITATS SOCIALS

La majoria de les persones entrevistades han explicat que les 
seves empreses organitzen activitats socials dins les hores de 
feina. Algunes d’aquestes activitats inclouen:

 — Jocs de taula virtuals.
 — Compartir fotografies (per exemple, fotos de les vacances, 
“memes” d’Internet, …).

 — Fer llistes de música col·laboratives.
 — Explicar anècdotes (per exemple, “Quin és el regal més 
estrany que t’han fet mai?”).

 — “Cerveses virtuals” o videotrucades informals on no es 
parla de feina.

Martina Crnkovic, responsable de formació i desenvolupament 
a l’empresa Q Experience, explica que es va adonar que els 
empleats eren més reticents a participar d’aquelles activitats 
on havien de compartir informació personal, i van adaptar el 
seu programa d’activitats socials d’acord amb això.

Les empreses poden d’incloure l’esport en les seves activitats 
socials: l’equip de Liquid Studio utilitza una app de fitness 
per a marcar-se reptes d’activitat física: cada setmana, l’app 
suggereix una rutina d’entrenament i els membres de l’equip 
poden comparar el seu rendiment amb el dels seus companys 
(Xavi V.).
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ES POT MESURAR EL BENESTAR DELS TREBALLADORS?

No és segur si es pot mesurar el benestar dels empleats amb 
mètriques, però hi ha indicadors numèrics i qualitatius que 
ajuden a detectar si una persona es troba bé o si té dificultats: 
productivitat, compromís, freqüència amb què les persones es 
comuniquen entre elles, quin to utilitzen, quina actitud mostren 
davant de certes situacions (Josep Jaume R.; Xavier O.; Xavi V.).

La productivitat per si sola no s’hauria d’utilitzar com a 
indicador de benestar; de fet, un empleat altament productiu 
a punt de patir un burnout passaria desapercebut si l’única 
mesura del benestar dels empleats que es considera és la seva 
productivitat (Josep Jaume R.).

 
COMUNICACIÓ

Els empleats han de passar a comunicar-se primordialment de 
forma escrita i moltes vegades també asíncrona, cosa que pot 
resultar difícil si no hi estan acostumats (Martina C.; Xavi V.).

Els treballadors són menys proactius en les seves 
comunicacions quan es treballa de forma remota. Així doncs, 
les empreses haurien de facilitar el contacte entre companys. 
(Martina C.; Pau P.).

En la comunicació remota, inclús les videoconferències, és més 
difícil de percebre el llenguatge corporal i és recomanable que 
les persones s’expressin de forma directa i oberta i que facin 
preguntes explícites (Martina C.).

“La comunicació escrita és més freda i és més fàcil de caure en 
males interpretacions. […] Quan vam passar a treballar de forma 
remota vam veure algunes situacions tenses que no es donaven 
quan treballàvem a l’oficina.” — Xavi V.

“Hem intentat avaluar el benestar dels empleats numèricament 
a través d’enquestes, però hem descobert que obtenim el màxim 
profit de les seves respostes escrites. Els números només 
serveixen per donar-nos un copet a l’esquena, però no se n’obté 
cap informació que ens ajudi a millorar processos.”

 — Martina Crnkovic, experta en formació i desenvolupament de Q Experience.
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HABILITATS I NECESSITATS DELS TREBALLADORS REMOTS

Saber demanar ajuda, admetre quan no se sap alguna cosa 
o quan s’ha comès un error i, en general, poder obrir-se i 
demostrar que s’és vulnerable són habilitats útils per als 
empleats d’empreses remotes (Oriol S.), tot i que en entorns 
laborals és habitual que les persones intentin no mostrar-se 
vulnerables per a no semblar dèbils (Xavier O.).

A Q-Experience, els empleats que volen accedir a posicions 
de lideratge reben formació sobre com dirigir un equip de 
manera efectiva, com generar confiança, com donar feedback 
i com comunicar-se de manera eficient (Martina C.).

Els empleats remots han d’aprendre a comunicar-se de 
manera proactiva amb els seus companys i mànagers, 
contactant amb ells en cas de necessitat (Martina C.).

“El pitjor que pot passar en un entorn remot  
és que algú desaparegui de sobte.” 

 — Siobhan Green,  
sòcia i gerent en una consultoria internacional.

“Dues persones han deixat l’empresa perquè 
preferien una feina presencial, no els va agradar  
el pas a 100% remot” — Xavi V.

GESTIÓ I LIDERATGE D’EMPLEATS REMOTS

Els mànagers que mai han treballat en una organització 
remota han de formar-se específicament pel que fa a la gestió 
d’empleats remots, ja que hi ha algunes diferències clau entre 
equips remots i presencials que poden afectar l’experiència 
dels empleats (Xavier O.).

Alguns mànagers no confien en els seus empleats i senten 
la necessitat de controlar-los, però en entorns remots 
és necessari que hi hagi un alt grau de confiança cap als 
empleats i entre empleats i mànagers (Xavier O.; Tobias T.).
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La confiança dels treballadors s’ha d’aconseguir a través de la 
constància, interessant-se de forma genuïna pels empleats, 
coneixent-los i trobant una manera de comunicar-se que els 
funcioni (Tobias T.; Xavi V.). Els mànagers han d’adaptar-se a 
com funciona i treballa cada individu del seu equip i crear un 
espai inclusiu per a tothom (Tobias T.). D’altra banda, en orga-
nitzacions orientades a resultats, els treballadors guanyaran 
la confiança dels seus caps en tant que siguin capaços de 
produir i entregar allò que prometen, i comunicar de forma 
transparent els seus progressos i entrebancs (Tobias T.).

Un indicador de confiança és quan un empleat se 
sent còmode per compartir certs aspectes de la seva 
vida privada amb els seus mànagers o col·legues.

 — Xavier Orduña,  
consultor independent de software a Maulabs.

Els responsables de projecte han d’establir un objectiu, full 
de ruta i una data d’entrega, i anar fent comprovacions amb 
l’equip al llarg del procés per tal d’assegurar-se que s’està 
avançant adequadament o cal fer algun ajust (Tobias T.).

Els fundadors de l’agència digital Liquid Studio, que va adoptar 
un estil de treball remot des del tancament de la COVID-19 
i va decidir no treballar més presencialment en el futur, ha 
donat als seus empleats la llibertat de triar i definir les seves 
pròpies tasques i objectius per a cada setmana (Xavi V.).

CULTURA, DINÀMICA D’EQUIP I SENTIT DE PERTINENÇA

Els equips poden relacionar-se mitjançant la interacció social 
i activitats de team building, però el que té més impacte en 
la creació de vincles és el fet de treballar intensament en la 
resolució de problemes: l’esforç conjunt augmenta la sensació 
de confiança i camaraderia, cosa que fa que un equip se senti 
més unit (Marc R.).

“Sóc una persona molt social i em preocupava no 
sentir-me part de l’equip quan vaig començar a 
treballar de forma remota” 

 — Oriol S.
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És fonamental treballar per assegurar un bon ambient  
sense friccions entre empleats o equips (Josep Jaume R.).

Encara que la major part del temps es treballi de forma 
remota, el contacte en persona té efectes positius: “Hem 
notat que si ens trobem un cop per setmana, ens va molt 
millor: hi ha més motivació i millor estat d’ànim, així que 
intentem fer una reunió setmanal de retrospectiva en 
persona” (Xavi V.).

CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I PRIVADA

Quan la feina es fa des de casa, la frontera entre la vida 
privada i la vida laboral es desdibuixa, ja que la feina  
“sempre hi és” (Tobias T.).

Les restriccions externes a la feina—com ara les obligacions 
familiars—poden ajudar a establir una rutina i horaris laborals 
fixats, i fan que s’intenti aprofitar al màxim la jornada laboral 
(Marc R.).

BENEFICIS O PRESTACIONS ADDICIONALS

Els beneficis que ofereixen les empreses als seus empleats 
solen estar molt lligades a l’oficina (per exemple, fruita, aigua 
o mobiliari ergonòmic).

“Quan teníem l’oficina oferíem fruita fresca i 
pagàvem la quota del gimnàs, però això ja no té 
sentit ara que no som a l’oficina. Encara no hem 
pensat què podem oferir ara que treballem de forma 
remota. Sí que paguem l’espai de coworking, si algú 
prefereix treballar des d’allà.” 

 — Xavi V.

Cada any organitzem una estada: tots els empleats  
viatgen a una determinada destinació i fem activitats  
i tallers en grup mentre passem uns dies junts.

 — Josep Jaume Rey,  
cofundador i engineering manager a Codegram.
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Tanmateix, algunes de les persones entrevistades han exposat 
el tipus de prestacions que els ofereixen les seves empreses: 
horaris de treball flexibles, assegurança de salut, coworking, 
gimnàs, formació i conferències, tiquets restaurant o tiquets 
per a pagar la llar d’infants.

EL TREBALL REMOT EN TEMPS DE COVID-19

El treball remot ha donat a moltes empreses la possibilitat 
de continuar les seves operacions malgrat els confinaments, 
però és molt probable que no hagin pogut proporcionar un 
entorn adequat als seus empleats, per falta de coneixement, 
recursos, i temps per a preparar la transició (Xavier O.).

Les empreses han hagut d’acceptar que la productivitat 
disminueixi—sobretot al començament del confinament—i, 
mentre les escoles han estat tancades, han hagut d’acomodar 
les necessitats particulars de cada empleat (Xavi V.).

“Durant els standups diaris notàvem que havia 
decaigut l’energia i l’estat d’ànim. La gent semblava 
tenir menys energia, estava menys motivada, tot 
costava més” — Xavi V.

Més enllà de la baixada de productivitat, les empreses i els 
seus empleats han notat altres efectes durant els confina-
ments: problemes de salut com mal d’esquena i migranyes, 
baixa motivació, mal humor, tristesa, ansietat i depressió.

Algunes mesures que han pres les empreses durant el 
confinament són:

 — Canals de videotrucada oberts permanentment, per tal que 
la gent s’hi connectés quan ho necessités.

 — Recomanació de comunicar-se sovint amb els companys i 
gent de fora de la feina.

 — Oferta de recursos sobre benestar, equilibri entre vida 
familiar i professional, i salut mental.

 — Ús d’eines de seguiment de l’estat d’ànim.

“Tenim un pressupost per al benestar personal que podem fer 
servir per al que vulguem, inclosos hobbies personals; l’empresa 
paga pel meu espai de coworking i la meva quota del telèfon,  
i tenim vacances il·limitades” — Oriol S.
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Benchmark

Existeixen multitud d’eines, productes i serveis digitals per 
a cobrir les diferents necessitats dels empleats remots, des 
d’eines de comunicació i gestió de projectes, fins a eines per 
a la celebració d’esdeveniments socials o borses de treball 
específiques per a treballadors remots.

A més de serveis independents, també s’ha considerat 
les extensions per a eines de xat en grup, com Slack, que 
amplien la funcionalitat de l’eina més enllà de la possibilitat de 
mantenir converses.

La recopilació d’eines s’ha dut a terme durant la investigació 
preliminar i en paral·lel a la investigació i entrevistes i s’ha 
considerat qualsevol eina que tingui relació amb el treball 
remot o pugui assistir-lo d’alguna manera.

Tanmateix, al sumari del benchmark es presenten només 
aquells productes o serveis relacionats amb els temes de 
l’experiència i el benestar dels treballadors, les eines que 
permeten tenir cura d’un mateix (selfcare) i els beneficis  
que poden oferir les empreses a la seva plantilla, ja que es 
tracta dels temes que s’han acabat considerant més rellevants 
gràcies als descobriments fets durant la recerca secundària  
i les entrevistes.

Annex IV: benchmark

Virtual officeFile sharing and cloud storageSocial activitiesRecognitionRemote Job Boards

Employee experienceEquipmentTrainingConsultanciesBenefits

Team managementIntranet Wellbeing & self- careSlack pluginsSocial networks

DocumentsCode repositoriesProject managementVideocallsChat

Headspace

Gitlab BitbucketGithub Microsoft 
Office 
suite

Notion

Notion SharepointYammer

Slack

Microsoft 
Teams

Mattermost

Google 
Meet Zoom Jira Asana

Know 
Your 
Team

Short 
Break 

from Work

Mistro.io

remote- 
how.com

remote- 
how.com

remote- 
how.com

Atium

Voodle

Skype

Growork
Know 
Your 
Team

Culture 
amp

Culture 
amp

Office 
Vibe

Aloe 
Bud

My 
Possible 
Self

Modern 
Health

Streaks

Modern 
Health

we work 
remotely remote.co

Chronically 
Capable

remoteOK

Hey 
Taco

Hey 
Taco

Donut

Short 
Break 

from Work

Icebreaker 
time

Icebreaker 
timeHigh 

Five

Talkit

TalkitHigh 
Five Roots

Watercooler 
trivia

Icebreakers

Watercooler 
trivia

Icebreakers
Timezone 
Butler

Lounge 
games

WebEx Whereby Jitsi

Virtual 
Ice 

Breakers
Sococo Walkabout 

Workplace

Google 
Docs

Basecamp

Microsoft 
Office 
Suite

Google 
Drive

Dropbox Gather.town

Dropbox 
Paper

Basecamp

ComPsych
Productes i serveis recopilats i 
considerats per al benchmark.  
Versió completa: https://miro.
com/app/board/o9J_lfofPkk=/ 

PDF: https://drive.google.
com/file/d/1RTs6hU0j3rJMy-

guxd8ZMyHBJ-NnQAY4F/
view?usp=sharing

https://miro.com/app/board/o9J_lfofPkk=/
https://miro.com/app/board/o9J_lfofPkk=/
https://miro.com/app/board/o9J_lfofPkk=/
https://drive.google.com/file/d/1RTs6hU0j3rJMyguxd8ZMyHBJ-NnQAY4F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RTs6hU0j3rJMyguxd8ZMyHBJ-NnQAY4F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RTs6hU0j3rJMyguxd8ZMyHBJ-NnQAY4F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RTs6hU0j3rJMyguxd8ZMyHBJ-NnQAY4F/view?usp=sharing


Productes i serveis  
relacionats amb l’experiència dels empleats

KNOW YOUR TEAM

 Ì knowyourteam.com

Eina de suport per a mànagers, especialment aquells amb menys experiència, 

per ajudar-los a desenvolupar les seves habilitats de gestió. 

L’eina és una mena d’intranet amb l’objectiu de gestionar un equip i fa 

preguntes periòdiques a tots els membres de l’equip. 

A més de les funcions principals, també ofereix una base de dades de 

coneixement i dóna accés a una comunitat per a altres líders.

 — Ice breakers: d’activitats per a trencar el gel i connectar amb els companys.

 — Shout-out: reconeixement públic positiu als membres de l’equip.

 — Base de dades de preguntes sobre temes no relacionats amb la feina, que 

es poden fer servir com a activitats per a trencar el gel o per a ajudar a les 

persones a establir contacte i trobar punts en comú.

 — One on ones: ajuda a programar i preparar les reunions individuals de 

seguiment entre mànagers i membres de l’equip, a través de plantilles 

per a facilitar la reunió i una base de dades de preguntes que poden ser 

d’interès per a mànagers.

 — Base de dades de preguntes sobre cultura d’empresa, per a ajudar a les 

posicions de lideratge a obtenir feedback sobre aquest tema.

 — Heartbeat check-in: actualització diària o setmanal per part dels membres 

de l’equip sobre les tasques en què estan treballant.

 — Guies educatives sobre el lideratge i gestió d’equips.

 — Comunitat per a l’intercanvi de coneixement i suport per a mànagers.

https://www.knowyourteam.com/


Productes i serveis  
relacionats amb l’experiència dels empleats

CULTURE AMP

 Ì cultureamp.com

Eina de suport per a mànagers que els permet mantenir-ser al dia amb 

els seus equips, centrada a construir una cultura d’empresa i millorar el 

compromís i el rendiment dels empleats.

 — Enquestes sobre l’estat de l’equip amb anàlisi automatitzat dels resultats  

i suggeriments de millora per a aquells punts amb pitjor valoració.

 — One on one: permet planificar i preparar les reunions individuals entre 

mànagers i membres de l’equip, i fa un seguiment automatitzat amb els 

treballadors dels punts discutits i acordats en aquestes reunions.

 — Playbooks: lliçons compactes sobre gestió d’equips.

 — Skills coach: activitats diàries d’aprenentatge sobre lideratge d’equips.

http://cultureamp.com 


Productes i serveis  
relacionats amb l’experiència dels empleats

OFFICEVIBE

 Ì officevibe.com

Enquesta setmanal de seguiment del benestar de l’equip.

Cada setmana, Officevibe envia 5 preguntes per correu electrònic, que els 

enquestats poden respondre de forma anònima si ho desitgen. 

A més de les preguntes als membres de l’equip, Officevibe proporciona materials 

d’aprenentatge i lectura sobre aquells temes que han rebut puntuacions més baixes, 

per tal d’ajudar els mànagers a millorar en aquestes àrees.

També disposa d’una eina per donar suport als one on ones: programar les reunions, 

suggeriment de temes a tractar a la reunió, preparació de l’agenda de les reunions, 

presa de notes i seguiments automatitzats amb els empleats.

 

Les preguntes de l’enquesta es poden personalitzar o es mostren a l’atzar  

d’entre una col·lecció de preguntes sobre temes com:

 — Creixement personal.

 — Felicitat a la feina.

 — Conciliació de la vida laboral i professional.

 — Reconeixement de mèrits.

 — Satisfacció amb el lloc de treball.

 — Qualitat i freqüència del feedback.

 — Relació amb el mànager.

 — Alineació amb els valors de l’empresa.

 — Benestar a la feina.

 — Relació amb els companys.



Productes i serveis  
relacionats amb el benestar i l’autocura

MY POSSIBLE SELF

 Ì mypossibleself.com

Aplicació mòbil de suport a la salut mental que ajuda a reduir 

l’estrès, l’ansietat i millorar l’estat d’ànim dels seus usuaris. 

L’aplicació s’organitza en mòduls d’autoajuda que inclouen 

diferents temes:

 — Registre i seguiment de l’estat d’ànim.

 — Recursos per a l’aprenentatge.

 — Gestió de la por i l’angoixa.

 — Gestió del dol.

 — Gestió de l’estrès i la sobrecàrrega mental.

 — Habilitats de resolució de problemes.

 — Com aconseguir més benestar i felicitat.

 — Com fer front a pensaments intrusius.

 — Millora de les habilitats de comunicació.

 — Tècniques de respiració i relaxació.

ALOE BUD

 Ì aloebud.com

Aplicació mòbil que permet als usuaris configurar recordatoris 

per a construir hàbits positius. Utilitza un llenguatge i unes 

imatges simpàtiques i encoratjadores, en lloc de ser crític o 

intentar culpar o avergonyir els usuaris. Promou activitats 

senzilles relacionades amb l’autocura i el benestar personal:

 — Beure aigua.

 — Menjar aliments saludables.

 — Fer pauses.

 — Exercicis de respiració.

 — Frases de motivació.

 — Fomentar el contacte amb la gent.

 — Dormir.

A més dels recordatoris, l’aplicació té una eina de diari i un 

registre d’activitats.



Productes i serveis  
relacionats amb el benestar i l’autocura

TALKIT

 Ì yerbo.com/talkit

Extensió per a l’eina de xat Slack que ajuda a avaluar el risc de burnout dels 

empleats a través de qüestionaris setmanals amb preguntes extretes del Maslach 

Burnout Inventory, una prova psicològica basada en 22 símptomes relacionats 

amb els temes d’esgotament emocional, despersonalització, realització personal  

i eficàcia professional.

L’eina calcula el risc de burnout dels empleats i els proporciona informació  

i recomanacions per a millorar el seu estat.



Productes i serveis relacionats  
amb les prestacions addicionals als treballadors

MISTRO

 Ì mistro.io

Plataforma que ajuda a gestionar els beneficis o prestacions per a cada empleat, 

agregant diferents proveïdors i deixant que els empleats triïn en funció de les 

seves necessitats o interessos, amb serveis per a diferents països.

 — Assistència sanitària: mèdica, odontològica, oftalmològica.

 — Benestar: gimnàs i serveis relacionats amb el benestar personal.

 — Espais de coworking.

 — Equipament: ordinadors, mobles i material d’oficina, connexió a internet.

 — Serveis de menjar a domicili.

 — Regals d’aniversari.

COMPSYCH

 Ì compsych.com

Empresa que proveeix serveis d’assistència personalitzada als 

treballadors de les organitzacions que els contracten, donant-los 

accés confidencial a una sèrie de programes d’assistència com:

 — Suport familiar

 — Assessorament financer

 — Assessorament legal

 — Salut i benestar.



Productes i serveis relacionats  
amb les prestacions addicionals als treballadors

MODERN HEALTH

 Ì modernhealth.com

Aplicació mòbil que proporciona eines, recursos i accés a una 

xarxa de professionals de salut mental. 

Si una empresa contracta els serveis de Modern Health, els 

seus treballadors tenen accés a aquests recursos de forma 

confidencial.

 — Recomanació d’atenció personalitzada basada en una 

autoavaluació.

 — Ofereix recursos sobre temes de salut emocional, social, 

financera, professional i física.

 — Programes digitals d’aprenentatge en grup  

i teràpia individual.



Productes i serveis relacionats  
amb les prestacions addicionals als treballadors

COMPSYCH

 Ì compsych.com

Empresa que proveeix serveis d’assistència personalitzada als treballadors de 

les organitzacions que els contracten. 

Els empleats tenen accés confidencial a una sèrie de programes d’assistència 

personalitzats de diferents tipus:

 — Suport familiar

 — Assessorament financer

 — Assessorament legal

 — Salut i benestar.
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Anàlisi d’artefactes:  
empreses remotes a la pràctica
Algunes empreses, sobretot aquelles del sector tecnològic 
i amb valors arrelats a la filosofia del desenvolupament de 
codi obert, opten per treballar de forma oberta i compartir 
molts aspectes del seu funcionament intern a través de les 
seves pàgines web i blogs. Aquest és el cas de Basecamp, 
companyia de referència pel que fa al treball a distància, que 
publica el manual dels treballadors a la seva pàgina web i que 
hem analitzat en aquesta fase de recerca. Addicionalment, 
un dels participants que vam entrevistar (cofundador de 
Codegram) també ens va proporcionar accés al seu procés 
d’incorporació de nous empleats i el seu butlletí intern.

L’anàlisi d’aquests artefactes ens ajudarà a trobar 
connexions entre els aprenentatges durant la investigació i 
implementacions concretes per part de les empreses.

En aquesta secció s’analitza les pràctiques de dues empreses 
remotes (Basecamp i Codegram) a través del seu manual del 
treballador, i altres artefactes.

Basecamp

Basecamp és una eina de gestió de projectes i l’empresa que 
desenvolupa el popular framework de programació Ruby on 
Rails, que s’utilitza per a crear aplicacions web.

L’empresa—anteriorment coneguda com a 37signals—és 
remota des dels seus inicis el 1999 i es considera un vaixell 
insígnia pel que fa a pràctiques de treball remotes i estils 
de gestió més humans. Els fundadors han publicat diversos 
llibres sobre aquests temes i els membres de l’equip solen 
divulgar la seva manera d’entendre la feina al blog de 
l’empresa.

El manual del treballador de Basecamp proporciona una visió 
detallada de com es poden implementar les recomanacions 
incloses a (Fried i Heinemeier-Hansson, 2013) al lloc de treball.

Annex V: anàlisi d’artefactes
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El manual comença donant la benvinguda al nou membre de l’equip i 
explica els valors i la missió de l’empresa, i les influències que afecten la 
seva manera de gestionar l’empresa. 

Una secció interessant del 
manual és el vocabulari: l’empresa 
reconeix que amb el pas dels 
anys han adoptat certes paraules 
que s’han convertit en una mena 
de llenguatge intern. Compartir 
aquestes paraules i expressions 
des del primer moment amb nous 
empleats ajuda a reduir el risc que 
se sentin com a forasters.

A continuació, el manual  presenta 
els diferents equips i proporciona 
detalls de les persones de contacte 
per a diferents finalitats. Llista 
equips, grups de treball interns 
centrats en temes particulars 
(sostenibilitat ambiental, 
compromís cívic, investigació de 
casos d’abús, diversitat, equitat i 
inclusió) i l’equip d’assessors.

https://basecamp.com/handbook/
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Amb el contracte laboral de Basecamp s’ofereix una sèrie de 
beneficis o prestacions addicionals per als empleats,  
que s’expliquen amb detall:

 — Assegurança mèdica privada.
 — Política d’excedències, incloses les vacances, els permisos 
parentals i altres excedències per motius personals, ja 
siguin o no remunerats.

 — Programa d’assistència als empleats a través de 
ComPsych.

 — Estipendis per al manteniment de la salut física i el 
benestar, formació continuada i suport a projectes 
d’agricultura local.

 — Pressupost per a equipar l’oficina a casa o per a treballar 
des d’un espai de treball compartit.

Dos cops l’any, tota l’empresa es reuneix personalment 
a l’oficina de Chicago durant una setmana, en què se 
celebren xerrades per part de fundadors i empleats, així 
com cerimònies de reconeixement on es comuniquen els 
assoliments i èxits individuals i dels diferents equips.

Finalment, el manual estableix quines expectatives tenen els 
mànagers del nou empleat i explica el programa de suport a 
través del mecanisme de “col·legues” o buddies, la manera 
de treballar i comunicar-se de l’empresa, els seus rituals, els 
processos de creixement professional, les revisions salarials i 
de rendiment.

El manual del treballador de Basecamp proporciona 
als nous empleats la informació necessària per a 
començar a treballar en igualtat de condicions amb 
la resta de l’equip, per tal de conèixer el funcionament 
de l’empresa, la resta de companys i quines 
expectatives té l’empresa d’ells.

book-open
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Codegram

Codegram és una petita consultora de Terrassa 
(Barcelona) que va canviar el seu estil de treball 
de presencial a remote-first per tal de convertir-
se en una empresa distribuïda i poder tenir accés 
a talent global. Els empleats poden triar si volen 
treballar des de casa o des de l’oficina. Per tal 
d’assegurar l’èxit de la seva transició al treball a 
distància, els mànagers van demanar als seus 
empleats que no comuniquessin si treballarien 
des de casa o si estarien a l’oficina, per tal que 
els companys no comptessin amb la possibilitat 
de reunir-se en persona i així començar a 
adoptar la mentalitat i les pràctiques de les 
empreses remotes.

Com a sistema de gestió del coneixement i 
intranet, Codegram utilitza Notion, una eina de 
documentació flexible que es pot utilitzar com a 
processador de text i com a eina de planificació. 
La major part de la seva comunicació escrita es 
fa a Slack i Zoom és la seva eina preferida per a 
les videotrucades.

Donut és una extensió per l’eina de xat Slack 
que serveix per a programar videotrucades 
periòdiques entre col·legues. Codegram ha 
configurat els paràmetres d’aquesta extensió 
de manera que cada setmana es combinen 4 
persones diferents durant mitja hora per fer una 
xerrada informal sobre temes no relacionats 
amb la feina. A més de Donut, l’empresa ha 
provat diferents extensions de benestar per a 
Slack, com ara una eina d’avaluació del risc de 
burnout i seguiment de l’estat d’ànim, però no ha 
trobat cap solució que els ajudi a donar suport al 
benestar personal dels seus empleats.

Donut és ideal per crear 

connexions personals entre 

treballadors i per a donar-los 

espai per parlar sobre temes 

més personals. Es creen 

connexions entre persones 

de diferents equips que 

normalment no parlen, i 

d’això se’n deriven sinergies 

interessants. És possible que 

les persones introvertides 

tinguin més dificultats amb 

aquesta eina, però, segons 

la nostra experiència, les 

persones més tímides 

de l’empresa continuen 

participant i gaudeixen 

d’aquests xats informals.

— Josep Jaume Rey, 

co-fundador i engineering 

manager a Codegram
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“La majoria d’aplicacions que hem provat estan 
orientades a la productivitat i a treballar més i millor, 
però no a millorar la salut mental de les persones.”

 — Josep Jaume Rey,  
co-fundador i engineering manager a Codegram

El procés d’incorporació de nous empleats a Codegram és 
gamificat i s’ha implementat a través d’una plantilla de Notion. 
Consisteix a explicar les eines que utilitzaran els empleats, 
presentar-los a l’equip, explicar els seus valors, el codi de 
conducta, els mètodes de treball, les tecnologies utilitzades 
i els equips de l’empresa i els seus membres. Aquesta guia 
proporciona tot el que un nou empleat necessita saber per 
començar a treballar a Codegram. 

El to de veu és acollidor i encoratjador, amb un estil 
d’escriptura molt informal que mostra empatia cap al nou 
empleat.

Cada setmana, l’office manager de Codegram recull diferents 
tipus d’informacions dels membres de l’equip i publica un 
butlletí de notícies anomenat “The Codegram Times”.  
Aquest butlletí inclou notícies i actualitzacions de tota 
l’empresa, l’estat dels projectes actuals resumits pels 
responsables de projecte, notícies personals d’aquells 
empleats que vulguin compartir alguna cosa i respostes  
a la pregunta de la setmana.

Altres activitats que fa l’empresa són el Talk Club:  
una xerrada setmanal de qualsevol empleat que vulgui 
compartir alguna cosa sobre un tema de lliure elecció, sigui 
relacionat amb la feina o no, i una trucada de tot l’equip 
cada divendres per passar temps junts i parlar de temes no 
relacionats amb la feina.

El cofundador i cap d’enginyeria de l’empresa,  
Josep Jaume Rey, reconeix que no estava convençut de 
fer el canvi a empresa distribuïda, però afirma que des que 
l’empresa ha adoptat aquest model ha notat una millora i 
major documentació en els seus processos i projectes.

Procés d’onboarding de nous treballadors de Codegram. 
Versió completa: https://drive.google.com/file/
d/1wO23vsez5ElUhvRGpNB_EiQ8LqDF-MQh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wO23vsez5ElUhvRGpNB_EiQ8LqDF-MQh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wO23vsez5ElUhvRGpNB_EiQ8LqDF-MQh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wO23vsez5ElUhvRGpNB_EiQ8LqDF-MQh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wO23vsez5ElUhvRGpNB_EiQ8LqDF-MQh/view?usp=sharing
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The Codegram Times, el butlletí setmanal de Codegram. Versió completa:  
https://drive.google.com/file/d/1pkqipZ2jIu6XWPxMUZHAwldGL14rJGOP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pkqipZ2jIu6XWPxMUZHAwldGL14rJGOP/view?usp=sharing
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Taller d’ideació

Una forma d’integrar el disseny centrat en les persones amb 
la ideació és a través d’un taller d’ideació. Per tal de començar 
a generar idees s’ha organitzat una sessió d’ideació amb cinc 
persones que tenen relació amb el treball remot.

Objectius

 — Generar idees que puguin resoldre les necessitats d’usuari i 
donar resposta a les preguntes de recerca.

 — Involucrar usuàries/is en totes les etapes del procés de 
disseny.

 — Validar que els resultats de la recerca s’alineen amb les 
necessitats dels usuaris i usuàries des de la perspectiva 
dels participants del taller.

Data i lloc

 — 27 de novembre de 2020 de 15:00 a 17:00 (CET).

 — Es tracta d’un workshop online a causa de les 
circumstàncies actuals de confinament, tot i que la 
metodologia online amb participants remots s’alinea amb 
el tema que s’està tractant en aquest projecte final de 
màster.

 — S’ha fet servir Zoom per a la comunicació amb els 
participants i Miro com a llenç de treball.

Participants

Per al reclutament de participants s’ha comptat amb una de 
les persones que van ser entrevistades anteriorment, així com 
quatre persones que van oferir-se a participar en la fase de 
recerca, però que finalment no van ser entrevistades.

Annex VI: taller d’ideació
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 — Josep Jaume R. 
Engineering Manager a Codegram, empresa que va passar 
a treballar de forma remota mesos abans de la pandèmia.

 — Yevheniia N. 
Dissenyadora gràfica a una empresa 100% remota.

 — Danny S. 
Expert en el disseny d’experiència d’empleats.

 — Melina S. 
Cap de recursos humans a una empresa que treballa 
de forma remota durant els confinaments, però que 
normalment treballa de forma presencial amb opció de 
treballar des de casa de forma ocasional.

 — Zsófia S. 
Agent de suport als usuaris a una empresa que treballa 
de forma remota durant els confinaments, però que 
normalment treballa de forma presencial amb opció de 
treballar des de casa de forma ocasional.

Abans del taller es va enviar un correu electrònic a tots els 
participants informant-los del funcionament de la sessió, 
les formes de comunicació i treball, i es va donar accés al 
tauler de Miro amb els resultats de la recerca, per si el volien 
consultar de forma prèvia a la sessió.

Un dels participants va tenir un imprevist i va haver de marxar 
després de la pausa; per aquest motiu es poden observar els 
resultats de només 4 participants en el tauler de treball de 
Miro.
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Planificació

S’ha planificat una sèrie d’activitats amb els objectius de 
crear un espai segur entre els participants, introduir-los 
als resultats de la recerca i generar idees sobre el tema del 
benestar dels treballadors en entorns remots.

15:00 Presentació i introducció al projecte.  
Agraïment als participants.

15:05 Descriu la teva professió utilitzant un meme.  
Permet que cada participant es presenti. A través de 
l’humor es crea un espai segur per a la resta de la sessió.

15:10 Introducció a la recerca.  
Presentació dels aprenentatges clau de la recerca en 
diferents formes (com a textos curts sobre temàtiques 
diferents i en forma de lean UX canvas completat 
parcialment—aquest llenç es presenta a continuació 
amb més detall).  
Introducció a les persones creades per al projecte.

15:30 Trigger questions.  
Una bona manera d’enfocar la generació d’idees és 
començar per fer preguntes en comptes de buscar 
respostes directament. Això ens permetrà tenir 
una major varietat de branques de pensament i no 
“enamorar-nos” d’idees prematures.

Es va proporcionar unes quantes preguntes basades en 
els aprenentatges clau als participants, i es va demanar 
que les completessin, n’afegissin més i les agrupessin 
en clústers que tinguessin sentit per a ells. A partir 
de totes les preguntes generades, cada participant 
va escollir una pregunta o clúster per a treballar 
posteriorment.

15:55 Pausa.
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16:00 Yes, but… yes, and…  
Per a ajudar a augmentar l’energia dels participants 
després de la pausa i situar-los en un espai mental 
constructiu es va fer una activitat curta anomenada 
”yes, but… yes, and…”.  
En aquesta activitat, es demana als participants que 
organitzin una activitat o pla junts. En el nostre cas, es 
va demanar als participants que organitzessin el sopar 
de Nadal. 

Un cop donat el tret de sortida “Vinga, organitzem un 
sopar junts” per part del moderador de l’activitat, els 
participants completen la frase, construint sobre les 
aportacions del membre anterior. En la primera part 
de l’activitat, els participants han de començar la seva 
intervenció amb les paraules “sí, però…”. Després d’unes 
quantes rondes, observem que amb aquesta mentalitat 
de queixa o oposició és impossible acabar amb un pla 
interessant.

La segona part de l’activitat és igual que la primera, 
però precedint les aportacions amb “sí, i…”. Quan els 
participants adopten aquest mode més constructiu, 
sovint són capaços de construir un pla conjunt més 
interessant, i també acaben l’activitat de millor humor.

A continuació podem veure un exemple:

 — Trobem-nos per sopar!
 — Sí, però sortiré cansada de la feina.
 — Sí, però podem anar a un restaurant.
 — Sí, però plou.
 — Sí, però podem anar en cotxe.
 — Sí, però contamina.
 — …

Segona part:

 — Trobem-nos per sopar!
 — Sí, i convidem els nostres amics.
 — Sí, i podem provar el nou restaurant vegà.
 — Sí, i anem a ballar després.
 — …
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16:05 Dibuixant idees, part 1.  
Aquesta activitat de generació d’idees consisteix 
a dibuixar conceptes, situacions o productes que 
responguin a la pregunta que cada participant ha 
escollit com a punt de partida. Es dóna un temps curt 
(uns 5 minuts) per a generar tantes idees diferents com 
sigui possible. El que ens importa ara és la quantitat 
d’idees, més que no pas la qualitat. A continuació cada 
participant presenta a la resta els esbossos que ha 
obtingut. Es demana a cada participant que esculli un 
dels esbossos per a la segona part de l’activitat  
(i cada participant pot escollir qualsevol de les idees, 
sigui de qui sigui).

16:30 Dibuixant idees, part 2. A partir de l’esbós seleccionat 
anteriorment, es demana als participants que dibuixin 
variacions d’aquesta idea. Poden considerar qualsevol 
variació: per exemple, utilitzant altres canals que els 
proposats a l’esbós inicial o involucrant altres persones 
i altres plataformes. A continuació, cada participant 
torna a presentar els seus esbossos. En aquesta part 
de l’activitat, el que s’ha fet és aprofundir en una de les 
idees presentades anteriorment.

16:50 Anunci. Per a concloure el taller es demana als 
participants que escullin l’esbós o idea que els agradaria 
desenvolupar, i que creïn un petit anunci en forma de 
tweet per a convèncer a la resta de participants que 
comprin el seu producte o servei. Així s’aconsegueix 
destacar la proposta de valor de la idea que han escollit.

16:55 Agraïments i feedback. Per acabar s’ha demanat als 
participants si volen compartir idees de millora o allò 
que els ha agradat de la sessió, i s’ha agraït la seva 
participació.
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Interfície conversacional

A continuació es mostren les interaccions que s’han planificat per al 
prototip del mag d’Oz de la interfície conversacional. A la columna esquerra 
es mostra el disseny inicial, a la dreta es mostra la revisió després de les 
avaluacions amb usuaris.

Els guions i missatges es mostren en anglès, ja que la interfície s’ha 
prototipat en aquest idioma.

Annex VII: guions de la interfície conversacional 

BUDDYBOT INTERACTIONS

First interaction of the day  
about 5 min after user is online:

robot   Greeting

user    Answer

robot   Reaction: recommendation, tip,  

   offer for help.

 
During the day:

 — Check-in after two hours online,  

or two hours since last break,  

to invite to take a break.

 
GREETINGS / MOOD TRACKING

robot Good morning! How are you doing today?

robot Oh hi! How are you doing?

robot Good morning, early bird!  

How are you today?

robot Hello! How was your weekend?

BUDDYBOT INTERACTIONS

First interaction of the day  
about 5 min after user is online:

robot   Greeting

user   Answer

robot   Reaction: recommendation, tip,  

   offer for help.

 
During the day:

 — Check-in on long days

 — Check-in after X hours online  

(take a break?)

 
GREETINGS

robot Good morning! How are you doing today?

robot Oh hi! How are you doing?

robot Good morning, early bird!

robot Hello, nice to see you here!  

What is some work you’re proud of?

user <answer>

robot Super. I took note of this, you can check 

this kind of messages by using the  

/journal command.

robot Hello! How was your weekend?
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REACTIONS

robot Good to hear, here’s a song to start the 

day with energy :rocket: (link to song)

robot Oh, sorry to hear. Here’s something  

to cheer you up. (link to funny gif)

robot Here’s something to cheer you up:   

(link to funny gif)

robot If you’re not feeling well, what about 

taking a day off?

robot It’s alright, some days are harder than 

others. Can I get you some help?

 
 
CONNECT WITH COLLEAGUES

robot How was your weekend?

user [Example answer] Good! I played 

videogames.

robot Oh cool! There are 2 more colleagues 

that also are into videogames, should 

we connect you with them?

user Yes

robot Super. Write a message to them and I’ll 

pass it along.

user <message>

robot I’ve sent your message to your 

colleagues, maybe you’ll hear back from 

them!

REACTIONS

robot [If the user tracks a positive mood]  

Good to hear, here’s a song to start the 

day with energy (link to song)

robot [If the user tracks a negative mood] 

Oh, sorry to hear. Here’s something to 

cheer you up. (link to funny gif)

robot [If the user writes that they are sick] 

If you’re not feeling well, what about 

taking a day off?

robot [If the user is struggling] 

It’s alright, some days are harder than 

others. Can I get you some help?

JOURNAL

robot Hello, nice to see you here! What is 

some work you’re proud of?

user <wait for answer>

robot Got it. I took note of this, you can check 

this kind of messages by using the  

/journal command.

user  /journal

robot If you want to check your past entries, 

click here <link to journal>.  

If you’d like to write a new entry in your 

journal, go ahead, I’m ready ✍️

user  /journal Today was a good day,  

I finished all my tasks!

robot Super, I took note of this!  

You can check your journal entries here 

<link to journal>.

MESSAGES OF ENCOURAGEMENT

robot Have you made a plan for today? 

Writing down your goals for the day can 

help set you up for success ✍️

robot You can conquer today. Take five deep 

breaths and go for it :rocket:

robot I know you can make it through today 

robot You have a busy schedule today, but I 

know you can make it! One step after 

the other ✍️✍️
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TIPS

robot Have you made a plan for today? 

Writing down your goals for the day can 

help set you up for success :rainbow: 

robot You can conquer today. Take five deep 

breaths and go for it :rocket:

robot I know you can make it through  

today :muscle:

robot Music can lift your mood. Here’s a song 

to sing along. (link to song)

robot If you’re feeling nervous before an 

important meeting, put your arms up 

and shake it, baby!

robot Written communication can be hard. If 

you’re struggling with communicating 

your ideas with someone, try jumping 

into a quick call to clear things up.

robot Staying hydrated can help you focus 

and think more clearly.

robot If you struggle disconnecting from 

work, try snoozing all notifications after 

your workday.

robot Something as simple as saying good 

morning on the company chat every 

day can help you connect with your 

colleagues.

robot Even if you’re working from home, 

get dressed as if you were going to 

the office. It will help you focus and 

separate your private and work life.

TIPS

robot Have you made a plan for today? 

Writing down your goals for the day can 

help set you up for success :rainbow:

robot You can conquer today. Take five deep 

breaths and go for it :rocket:.

robot I know you can make it through  

today :muscle:.

robot Music can lift your mood. Here’s a song 

to sing along. (link to song)

robot If you’re feeling nervous before an 

important meeting, put your arms up 

and shake it, baby!

robot You have a busy schedule today, but I 

know you can make it! One step after 

the other :turtle: :leaves:

robot Written communication can be hard. If 

you’re struggling with communicating 

your ideas with someone, try jumping 

into a quick call to clear things up.
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DIAGNOSIS

robot This stays between us, but it seems like 

you’ve been feeling down lately. Maybe 

you could reach out to your manager 

for some help.

robot It might be just a feeling, but based on 

your recent replies it seems like you 

might be experiencing burnout. Do you 

want to take a self-assessment test?

robot You’ve been working a lot lately, what 

about scheduling some time off?

robot You had a long day today, what about 

taking a break?

robot You had a long day today, what about 

clocking out?

robot Hey, what about taking a break? 

Join 1 other person in the 

virtual coffee room 

Desk yoga (5 min) 

Meditation routine (5 min) 

Dance! (3 min) 

Go offline for 5 min

DIAGNOSIS

robot It seems like rainy days tend to make 

you feel sad. Are you taking some 

vitamin D?

robot This stays between us, but it seems like 

you’ve been feeling down lately. Do you 

want me to reach out to your manager 

for some help?

robot It might be just a feeling, but based on 

your recent replies it seems like you 

might be experiencing burnout. Do you 

want to take a self-assessment test?

robot You’ve been working a lot lately, should 

we schedule some time off?

robot You had a long day today, what about 

taking a break?

robot You had a long day today, what about 

clocking out?

robot Hey, what about taking a break? 

Join 1 other person in the 

virtual coffee room 

Desk yoga (5 min) 

Meditation routine (5 min) 

Dance! (3 min)

COMPANY FEEDBACK

robot How satisfied are you with your 

manager?

robot How satisfied are you with the feedback 

you receive from your peers?

robot What could the company do to better 

support you?

MANAGER TOOLS

robot Hi Peter, time to prepare your team 

retrospective: this week, your team’s 

energy is rather low. Here are some 

tips that might help boost your team’s 

spirit.
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HELP

robot These are all commands  

that you can use with me: 

/help 

See you all commands that you can use 

with BuddyBot. 

/botfeedback 

Give feedback about how BuddyBot 

works. 

/journal <message> 

Write something in your journal. 

/break 

Take a break. I will suggest a few 

activities to do while on your break. 

/mood 

(Prèviament “/checkin”) 

Track your mood and check your mood 

history. 

/snooze 

Stop my notifications until the next day. 

/coffee 

Start a virtual coffee room or join an 

existing one. 

/burnout 

Take a self-assessment test to evaluate 

your risk of burnout. 

/tip <topic> 

Get a tip about wellbeing, selfcare, 

communication or remote work. 

/team 

Get a link to the team page, to see who 

your colleagues are. 

/profile <teammate> 

Check the public profile of a colleague. 

/settings 

Configure which features of BuddyBot 

you’d like to use.

HELP

robot These are all commands  

that you can use with me: 

/help 

/feedback 

/journal 

/break 

/checkin 

/snooze 

/coffee 

/burnout 

/tip <topic> 

/team 

/profile <team_member> 

/settings
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Arquitectura de la informació

S’ha fet un inventari del contingut que es mostrarà a la 
interfície de configuració. Mitjançant una activitat de card 
sorting s’ha estudiat de quina forma els usuaris agrupen els 
diferents elements de l’inventari, descobrint així els models 
mentals de cadascú i fent possible la presa de decisions 
informades a l’hora d’estructurar la informació i les diferents 
seccions de la interfície.

Com a resultat d’aquestes activitats s’ha generat un arbre 
de contingut on es pot veure l’estructura de la interfície de 
configuració i quina informació es mostrarà a cadascuna de 
les seves seccions.

Inventari de contingut

A partir dels escenaris, els requisits funcionals i els  
exemples de converses del chatbot s’ha creat un inventari  
de contingut de BuddyBot.

Annex VIII: arquitectura de la informació 

Promoure la creació  
de connexions entre companys

 — Perfil públic
 — Nom
 — Càrrec
 — Llengua materna
 — Quins idiomes parles?
 — A quin equip pertanys?
 — D’on ets?
 — On vius?
 — Des d’on treballes habitualment?
 — Hobbies i interessos
 — Informació de contacte
 — Contacte d’emergència
 — Pregunta’m sobre…

Diari personal

 — Entrada del diari
 — Data de l’entrada al diari

Eines de suport per a mànagers

 — Sol·licitar feedback sobre el lloc  
de treball i el mànager

 — Compartir dades anonimitzades 
amb l’empresa i el mànager

Registre d’estat d’ànim

 — Estat d’ànim
 — Data del registre de l’estat d’ànim

Consells i eines d’aprenentatge

 — Consells sobre autocura
 — Consells sobre benestar
 — Consells sobre comunicació
 — Consells sobre treball remot

Ajuda a la detecció de burnout

 — Autoavaluació sobre burnout

Comprovacions al llarg del dia

 — Enviar missatges d’ànim
 — Ajudar-me a programar pauses

Preferències i configuració del bot

 — Nom
 — Càrrec
 — Idioma
 — Des d’on treballes habitualment?
 — Activar/desactivar funcionalitats
 — Compartir dades anonimitzades 

amb companys sobre els meus 
interessos

 — Compartir dades anonimitzades 
amb l’empresa i el meu mànager
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Card sorting

Un cop fet l’inventari de contingut s’ha procedit a fer un card 
sorting amb usuaris per tal d’entendre com diverses persones 
entenen i agrupen el contingut que els presentem. Aquesta 
tècnica consisteix a presentar una sèrie de targetes amb 
cadascun dels elements de l’inventari de contingut i demanar 
als usuaris que les agrupin i organitzin de manera que tingui 
sentit per a ells.

El card sorting ens permetrà descobrir diferents models 
mentals i entendre com els usuaris perceben l’aplicació. 
També farem servir els aprenentatges d’aquesta activitat a 
l’hora de decidir com estructurar i etiquetar el contingut de la 
interfície web de configuració del bot (UOC, 2020d).

S’ha fet un card sorting obert, és a dir, no s’ha donat 
categories predefinides sinó que s’ha demanat als usuaris que 
classifiquin les targetes en grups i etiquetin aquests seguint el 
seu propi criteri.

L’activitat s’ha dut a terme de forma remota i no moderada, fent ús de l’eina 
Optimal Workshop. Hi han participat un total de 9 persones que treballen en 
empreses remotes o híbrides.
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Resultats

De la interpretació dels resultats del card sorting podem 
extreure que hi ha hagut persones que han enfocat la tasca 
en funció de com elles es relacionaran amb BuddyBot i quins 
serveis aquest els pot oferir (per exemple amb categories 
com ”Benefits”, ”Help I can get”, ”Proactive help (auto)”, 
”Reactive help (on demand)”), mentre que altres persones han 
classificat el contingut en funció dels tipus d’informació que 
se’ls ha presentat, amb categories com ”Onboarding”, ”Public 
profile” o ”Configuration and settings”.

Dels resultats globals es pot destacar que han sorgit cinc 
clústers o blocs temàtics de targetes:

 — Targetes relacionades amb el perfil dels usuaris.
 — Targetes relacionades amb les funcionalitats del bot.
 — Targetes relacionades amb els consells del bot.
 — Targetes relacionades amb el diari personal i el registre  
de l’estat d’ànim.

 — Targetes relacionades amb la privacitat i els permissos  
de compartir informació.
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Arbre de contingut i disseny de la navegació

A continuació, tenint presents les conclusions extretes de 
l’activitat de card sorting, s’ha procedit a plantejar l’arbre de 
contingut i la navegació de la interfície de configuració de 
BuddyBot.

S’ha volgut avaluar també l’arquitectura de la informació i la 
navegació del prototip. Per a començar, la primera iteració 
del disseny inclou només la pàgina de configuració de les 
preferències del chatbot. A través de l’avaluació amb usuaris 
s’ha vist necessari incloure més funcionalitats a la interfície 
de configuració, i per tant s’ha actualitzat la navegació i arbre 
de contingut.

Segona iteració de l’arbre de contingut: incorporació de les pàgines 
del diari, el registre d’estat d’ànim i el test de burnout.

Settings home

Bot settings Profile

Team page

User name
Job title

Mother tongue
Where do you work from?

List of bot features
Explanation of bot 

features
Allow sharing data with 

team
Allow sharing data with 

manager

User name
Job title
Photo

Description
Hobbies and interests

Ask me about…
Which languages do you 

speak?
Contact information
Where are you from?
Where are you based?

Where do you work from?

User name
Job title
Photo

Journal

Date of entry
Journal entry text

Mood tracker

Date of entry
Mood

Burnout test

Question
Possible answers (scale)
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Avaluació dels prototips amb usuaris

Un cop creat els primers prototips s’ha procedit a planificar 
els tests amb usuaris. S’ha definit l’estructura de cada sessió i 
s’ha reclutat els participants.

S’ha avaluat la interfície amb tres persones que ja havien 
format part d’altres fases d’aquest projecte i tres persones 
que no han tingut cap contacte previ amb la recerca.

S’ha demanat als usuaris que, a més d’escriure al bot, vagin 
compartint en veu alta els seus pensaments i sensacions, tal 
com es fa de forma habitual en els tests d’usabilitat.

Participants

 — Zsófia S. 

Agent de suport als usuaris a una empresa que treballa de forma 

remota durant els confinaments, però que normalment treballa 

de forma presencial, amb opció de treballar des de casa de forma 

ocasional.

 — Àlex M. 

Programador, treballant de forma remota des del primer confinament. 

Sense experiència prèvia amb el treball remot, a banda d’algunes 

ocasions puntuals.

 — Melina S. 

Cap de recursos humans a una empresa que treballa de forma remota 

durant els confinaments, però que normalment treballa de forma 

presencial, amb opció de treballar des de casa de forma ocasional.

 — David M. 

Programador i cap d’un equip a una empresa que va passar a treballar 

de forma remota (però mantenint l’oficina) mesos abans de la 

pandèmia, però que ha deixat l’oficina recentment, passant a ser 100% 

remota.

 — Josep Jaume R. 

Engineering Manager a Codegram, empresa que va passar a treballar 

de forma remota mesos abans de la pandèmia.

Annex IX: avaluació dels prototips
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Test

El test del prototip s’ha dividit en quatre activitats:

1. PROCÉS D’ONBOARDING.

Suposem que és el primer cop que s’ha instal·lat BuddyBot a 
l’eina de xat de l’empresa. L’usuari rebrà el primer missatge de 
BuddyBot, convidant-lo a descobrir l’eina.

2. COMANDES LLIURES.

Per tal d’entendre millor com els usuaris s’imaginen que 
funcionarà el bot, se’ls dóna l’oportunitat d’interactuar amb ell 
de la manera que creguin més convenient, fent-li preguntes o 
escrivint-li missatges.

3. FLUXOS DE SALUTACIÓ.

A continuació provem diverses possibilitats de salutació 
del bot cap a l’usuari, combinades amb la funcionalitat del 
registre de l’estat d’ànim, amb la finalitat de descobrir quins 
fluxos tenen millor acceptació.

4. FEEDBACK SOBRE POSSIBLES INTERACCIONS.

Per últim, es mostrarà una sèrie de frases que BuddyBot 
podria dir en diferents escenaris i es demanarà als usuaris 
que expliquin com els fan sentir i si els agradaria trobar-se 
amb aquesta interacció. Això ens permetrà veure els efectes 
de diferents formulacions a l’hora d’interactuar amb el bot 
i assegurar-nos que avaluem aquelles frases que volem, ja 
que en ser aquest un mètode d’avaluació amb un alt grau de 
llibertat podem trobar-nos amb què no arribem a presentar 
mai a l’usuari amb alguns dels escenaris.
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Resultats

En general el bot ha tingut bona rebuda entre els participants 
de les sessions d’avaluació. Val a dir que totes les persones 
tenien experiència prèvia amb l’ús de bots, i que hi ha hagut 
qui ha fet l’avaluació amb més escepticisme i qui l’ha fet amb 
més entusiasme. 

Tanmateix, la conclusió de tots els participants és que 
creuen que és una eina que els pot ajudar a augmentar el seu 
benestar i que els agradaria provar-la, com a mínim, durant 
unes setmanes.

A continuació es presenten els resultats de l’avaluació de les 
funcionalitats principals del prototip.

ONBOARDING

Després de la conversa d’onboarding no sempre queda clar què pot fer el 

bot, però un cop els participants han vist la interfície de configuració es 

nota que ho han entès millor. S’ha valorat positivament que s’hagi donat 

una estimació del temps que es triga a fer l’onboarding i que es doni 

l’opció de saltar-se aquest pas. 

“Després de l’onboarding no m’ha quedat del tot clar què fa el bot, però a 

través de la pàgina de configuració sí que tinc una imatge més clara” 

 — David M.

Algunes de les preguntes de l’onboarding podrien ser difícils de respondre 

si la persona que fa servir el bot fa poc que treballa a l’empresa.

“Si acabo d’entrar a l’empresa, no sabria com respondre a aquestes 

preguntes” 

 — Zsófia S.

En general el to de veu del chatbot ha estat valorat positivament; una 

participant, però, va indicar que el to fet servir durant l’onboarding li havia 

semblat diferent del de la resta de les interaccions amb el bot.

“El to de l’onboarding m’ha semblat una mica impersonal; 
primer fa veure que és una persona o un buddy, però t’acaba 
enviant a uns settings automatitzats [en referència a la 
interfície web de configuració].” 

 — Melina S.
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CONFIGURACIÓ

Els usuaris han valorat positivament el nivell granular de configuració que 

ofereix BuddyBot, ja que els permet personalitzar el funcionament del bot 

als seus interessos. Addicionalment, voldrien poder modificar la freqüència 

en què s’enviaran notificacions.

L’única funció que no ha interessat a cap dels usuaris ha estat aquella en 

què el bot els enviaria una salutació cada dia, ja que no li han trobat cap 

utilitat.

Gràcies al feedback dels usuaris s’ha anat fent modificacions a la pàgina 

de configuració: primer es mostrava només el nom de cada funcionalitat 

(per exemple: seguiment de l’estat d’ànim); després s’ha inclòs una breu 

explicació de les funcionalitats i en una tercera iteració s’ha afegit un 

exemple a més de l’explicació. Hem observat que, a través d’aquests textos 

breus, els usuaris han entès molt millor les diferents funcionalitats del bot.

PERFIL I EQUIP

El perfil personal i la pàgina d’equip han estat valorats positivament per 

part de tots els usuaris que han avaluat BuddyBot. Tanmateix, durant les 

avaluacions s’ha detectat que no s’ha donat prou èmfasi a convidar els 

usuaris a omplir el seu perfil i és probable que la majoria d’usuaris acabin 

no utilitzant-lo.

“Rarament entraria a la interfície de configuració, en algun moment el bot 

m’hauria de dir que omplís el meu perfil” 

 — David M.

“Potser amb l’experiència chatbot m’hauria esperat més omplir el perfil 

dins el xat” 

 — Josep Jaume R.
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CONNECTAR AMB COMPANYS AMB INTERESSOS COMUNS

Només dues persones han arribat a avaluar aquesta funcionalitat, però 

en tots dos casos ha tingut molt bona rebuda: aquests usuaris voldrien 

conèixer companys i companyes amb qui tinguin interessos en comú. 

Tanmateix, s’ha pogut observar que el flux no s’ha acabat d’entendre; es 

tracta d’una funcionalitat una mica complexa per tal de poder garantir la 

privacitat dels companys de feina, i potser s’hauria d’haver presentat de 

forma explícita com funciona. 

A més, ha creat una certa inseguretat pel que fa a la privacitat: 

“Si les dades que l’usuari comparteix amb el bot són privades,  

com és que és capaç de connectar-me amb altres persones en funció  

dels meus interessos?” 

 — Melina S.

CONSELLS SOBRE DIFERENTS TEMES

Els usuaris han apreciat que el bot els doni consells sobre diferents temes, 

i els han valorat com a útils. No hi ha hagut unanimitat sobre si el bot 

s’hauria de limitar a donar consells dins la mateixa interfície del xat o si 

també hauria de compartir enllaços a articles externs.

Ha agradat que es doni un consell just després de la salutació, cosa que no 

s’ha percebut com a “soroll”.

Hi ha hagut confusió entre el significat d’autocura i benestar, i hem 

detectat que el consell que s’ha escollit per a il·lustrar la categoria 

d’autocura no és adequat (“Si et notes trist en dies de pluja, prova de 

prendre vitamina D”), ja que es percep com a massa intrusiu. Caldrà, 

doncs, tenir en compte quin tipus de contingut es tria pels consells sobre 

benestar i autocura, per tal d’oferir informació útil i que no incomodi els 

usuaris.

“El consell que m’ha recomanat que prengui vitamina D no m’ha agradat; 

m’agrada la intenció i els consells de selfcare però no la recomanació en 

concret” 

 — Melina S.

“Si m’hagués proposat de prendre aigua, per exemple,  

m’hauria semblat més correcte” 

 — David M.
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DIARI I ESTAT D’ÀNIM

Pel que fa a l’historial d’estat d’ànim, la funcionalitat ha agradat, tot i que 

uns quants usuaris haurien preferit tenir l’opció de seleccionar un smiley 

en comptes de teclejar la resposta.

La funcionalitat del diari també ha tingut bona rebuda, i tot i que no 

seria una opció que molts usuaris facin servir per iniciativa pròpia, els ha 

agradat que el bot els faci preguntes que quedin enregistrades, ja que els 

ha ajudat a reflexionar sobre diversos aspectes de la seva feina. 

Una de les preocupacions dels usuaris en relació amb el diari i el registre 

d’estat d’ànim ha estat, un cop més, la privacitat.

BURNOUT

La funcionalitat de detecció de burnout s’ha considerat una de les més 

importants per part de la majoria d’usuaris, però ha creat inseguretat pel 

que fa a la privacitat:

“Ja sé que m’ha dit que tot el que escrigui és secret, però m’agradaria 

que ho reforcés. No vull que el meu mànager sàpiga que tinc burnout, ho 

podria fer servir en contra meva”

 — Josep Jaume R.

PAUSES

La funcionalitat més valorada del bot durant les avaluacions ha estat quan 

BuddyBot suggereix fer una pausa. La varietat en els tipus de pausa s’ha 

valorat positivament, tot i que s’ha trobat a faltar la possibilitat de fer un 

descans que no involucri l’ús de la pantalla. 

A conseqüència d’aquesta observació, s’ha afegit un tipus de pausa dins 

l’oferta del bot que consisteixi a desconnectar el xat durant 5 minuts per 

tal de promoure que els usuaris apartin els ulls de la pantalla.

Ha tingut pitjor acceptació la funcionalitat de suggeriment d’agafar 

vacances en cas que el bot detecti que s’ha treballat moltes hores durant 

molts dies seguits. 
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“No ho faria servir, prefereixo gestionar-me les vacances jo sol; el bot no 

sap en què estic treballant i potser ja tinc previst agafar vacances quan 

acabi un cert projecte. [En referència a les pauses durant el dia] Aquesta 

em sembla perfecte, sobretot ara que treballem des de casa, que treballem 

més” 

 — Àlex M.

PRIVACITAT

La privacitat ha estat el tema més destacat per part de la majoria de 

persones que han avaluat el prototip. Hi ha hagut dubtes sobre qui podrà 

veure les respostes; tot i que durant l’onboarding i algunes altres activitats 

el bot indica que ningú pot veure el que els usuaris escriuen, diverses 

persones han expressat que preferirien que se’ls vagi recordant de tant 

en tant i que a cadascuna de les seccions de la interfície de configuració 

s’indiqui quines dades es comparteixen i amb qui.

“Algú de l’empresa podrà veure les meves respostes?” 

 — Zsófia S.

Els punts més crítics respecte al tema de la privacitat han estat aquells on 

es comparteixen dades sensibles (per exemple, el risc de burnout) o on es 

demana feedback sobre l’empresa. 

Tot i haver vist que les dades serien anonimitzades abans de compartir-

les no canvia el sentiment de desconfiança—especialment en el cas de 

persones que treballen en equips o empreses petits.

“[A la interfície de configuració] No donaria permís per a compartir les 

dades amb els mànagers, encara que estiguin anonimitzades; no confio 

en aquesta nova eina, encara no tinc una imatge clara de què estaria 

compartint” 

 — Melina S.

El fet que el chatbot fos capaç d’identificar interessos en comú en les 

converses amb els usuaris—tot i proposar un mecanisme on es protegeix 

la privacitat dels companys de feina—ha creat certa desconfiança a l’hora 

de creure que les dades realment estan anonimitzades.
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FUNCIONALITAT DE SUPORT A MÀNAGERS

Després d’avaluar diferents fluxos i funcionalitats de suport al benestar 

personal i professional, s’ha provat una funcionalitat que serveix als 

mànagers saber l’estat del seu equip, sempre mantenint els membres de 

l’equip en l’anonimat.

Algunes de les persones que han participat en les avaluacions són líders 

d’equips, i han trobat aquesta funcionalitat molt útil.

Un cop més s’ha discutit sobre la privacitat, i en aquest cas—havent vist 

la funcionalitat des de la perspectiva del mànager i comprovant que no es 

comparteixen dades que puguin identificar els treballadors—els usuaris 

han quedat més tranquils. Tanmateix, cal tenir en compte que els usuaris 

finals del bot amb perfil de treballador sense gent a càrrec seu no tindran 

l’oportunitat de veure el bot des de la perspectiva del mànager, per tant és 

possible que sempre hi hagi certa desconfiança.

“Com a empleat no tinc clar si preferiria que el meu team lead  

sàpiga que no estic gaire bé, preferiria quedar en l’anonimat.  

La informació es pot fer servir com a atac”

 — Àlex M.

“Com a mànager, si BuddyBot comparteix  

informació amb mi, és possible que el meu equip deixi de fer-lo servir; 

llavors resultaria una eina inútil i preferiria no córrer aquest risc.  

Jo ja tinc els meus mecanismes per a saber com està el meu equip,  

per exemple els 1 on 1”

 — Melina S.

“M’agrada que el bot em connecti amb l’equip, però amb la meva mànager 

no ho tinc clar. Ara bé, en el meu rol de mànager sí que m’interessaria 

saber com està la gent d’ànims” 

 — David M.



144

 AGÈNCIA DEL BOT

S’ha volgut avaluar també fins a quin punt els usuaris estan disposats a 

cedir el control a BuddyBot: en l’escenari que el bot detectés que l’usuari 

està passant una mala època, se’ls ha proposat que el bot contacti el seu 

mànager per tal de cercar ajuda.

De forma clara i rotunda tots els usuaris han declinat l’oferta del bot. El 

suggeriment original en què el bot ofereix prendre el control de la situació 

(“This stays between us, but it seems like you’ve been feeling down lately. 

Do you want me to reach out to your manager for some help?”) ha tingut 

molt mala rebuda, en canvi la variació en què el bot suggereix a l’empleat 

que es posi en contacte amb el seu mànager ha estat valorat molt 

positivament: ”This stays between us, but it seems like you’ve been feeling 

down lately. What about reaching out to your manager for some help?”.

“Pot ser útil que el bot m’ajudi a detectar que no estic prou bé, i a més 

m’agradaria que em donés consell sobre com demanar ajuda al mànager  

sense semblar dèbil” 

 — Melina S.

“Aquesta resposta em sembla menys intrusiva, i si m’estigués plantejant si 

parlar amb el mànager o no, em donaria l’impuls necessari per a fer-ho”

 — Peter P.

ÚS DEL BOT

Un cop avaluades les diferents funcionalitats del bot, s’ha demanat als 

usuaris si es podrien imaginar fent servir aquesta eina i com la farien 

servir, i si hi podrien confiar.

“Quan hem fet l’onboarding m’ha fet la sensació que seria un espai segur, 

que a més diu que les dades estan anonimitzades”

 — Àlex M.
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Hi ha hagut dubtes sobre fins a quin punt el bot entendrà el que els 

usuaris diuen. Això, segurament, no és un fet únic amb BuddyBot sinó un 

problema inherent a totes les interfícies conversacionals.

“Em sento una mica insegura parlant amb el bot, sense saber quant de 

coneixement té, què sabrà entendre. De vegades seria més fàcil tenir 

respostes predefinides”

 — Zsófia S.

“[Davant d’una situació en què el bot ha reaccionat només a una part de 

la comanda de l’usuari] En part ja m’esperava que no entengués tota la 

resposta, sinó que ho entengués com una resposta afirmativa.” 

 — Àlex M.

La majoria de persones farien ús del bot de forma reactiva que no pas 

proactiva, però així i tot el voldrien fer servir.

Un risc per a deixar de fer servir el bot seria que es convertís en una eina 

molesta i causant de disrupció. Per a això es voldria poder configurar la 

freqüència i el tipus de notificacions.

“El que esperava d’aquest bot és que m’ajudi amb el treball remot. Tot el 

que s’allunyi d’això, com el greet me everyday, per mi crea soroll, així a 

priori no li trobo una finalitat destacable i em distrauria més que no pas 

m’ajudaria”

 — Peter P.

Sobre si preferirien fer servir el bot com a eina únicament personal, o 

si consideren imprescindible alguna mena d’integració amb la resta de 

companys o amb el mànager, la majoria de persones han contestat que 

estarien satisfetes amb una eina que els ajudi a escala personal, tot i que 

poder veure els perfils dels companys també s’ha valorat com a important.

“Si és una eina per a mi mateixa, m’agradaria provar-la. M’ajudaria a 

reflexionar sobre el meu dia, a concentrar-me en els aspectes positius, i 

em donaria energia amb els petits consells”

 — Melina S.

“Com a mànager ho voldria fer servir segur. Com a empleat em podria 

arribar a avorrir. Ho faria servir també si només fos per a l’equip, sense 

eines integrades pels mànagers. El 90% del valor ja me l’estaria aportant 

només amb què l’equip fes servir l’eina”

 — Josep Jaume R.
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IMPACTE EN EL BENESTAR

S’ha demanat als usuaris si creuen que fer servir aquest bot tindria un 

impacte en el seu benestar. Tots els participants han considerat que sí, si 

bé dues persones han fet la reflexió que l’eina per si sola no pot augmentar 

el seu benestar—, ja que només un mateix amb les pròpies accions té 

poder sobre el benestar personal—però que les preguntes i consells que 

els dóna BuddyBot els farien pensar i potser ajudar a agafar nous hàbits 

saludables.

“Crec que el bot no pot augmentar el meu benestar perquè només jo puc 

fer-ho, però em pot donar suport a l’hora d’adonar-me de certes coses, si 

les preguntes i els consells desperten coses en mi” 

 — Zsófia S.

Sobre si el bot pot ajudar a mitigar l’aïllament professional, no hi ha 

hagut unanimitat. Les persones que han provat la funcionalitat d’establir 

connexions amb companys en funció dels interessos en comú han trobat 

que sí, que podria ajudar a sentir menys aïllament; les altres no han tingut 

opinions tan clares, i també hi ha hagut qui ha considerat que el bot no és 

suficient per a lluitar contra l’aïllament:

“No crec que pogués ajudar contra l’aïllament a la feina; t’ajuda a estar bé 

i a reflectir molt sobre tu mateixa, però no crec que pugui ajudar a millorar 

la connexió amb el teu equip” 

 — Melina S.

Tots els participants han coincidit en el fet que els agradaria fer servir 

el servei més enllà del prototip que han avaluat, com a mínim provar-lo 

durant unes setmanes, tot i que alguns no estan segurs de quant de temps 

el farien servir:

“Penso que un dels punts claus és trobar l’equilibri entre els missatges i les 

reaccions, i mantenir la sensació que es va rebent informació nova. Com 

pot ser el meu buddy de veritat i no un bot pesat que acabaré desactivant 

d’aquí a dues setmanes?” 

 — Zsófia S.

“En certa manera m’ajudaria amb la meva productivitat o amb consells per 

prendre-m’ho tot amb més calma, i això indirectament m’ajudaria a tenir 

més benestar. No crec que per si mateix m’aportés benestar, però les eines 

que té poden ser poderoses”

 — Peter P.
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FUNCIONALITATS NO SUPORTADES

En ser una avaluació en la qual hi ha hagut un gran grau de llibertat, 

alguns usuaris han fet preguntes al bot per a les quals aquest no tenia 

resposta.

Algunes de les funcionalitats que han intentat fer servir els usuaris no 

estan recollides als requisits de BuddyBot:

 — Preguntar com està algú altre de l’equip.

 — Demanar on seu cadascú a l’oficina.

 — Demanar què podria cuinar avui.

CONCLUSIONS

Un dels trets que s’ha valorat més positivament és l’enfocament holístic de 

l’eina cap al benestar personal: els participants han esmentat que coneixen 

(i alguns fan servir) serveis que fan les mateixes funcions que BuddyBot 

(per exemple, bots que registren l’estat d’ànim, bots per a avaluar el risc 

de burnout, entre d’altres), però cap eina que englobi totes aquestes 

funcionalitats. 

“He provat altres apps, aquesta m’agrada que sigui ‘una per a tot’”

 — David M.

El procés d’onboarding té diversos punts a millorar; en general no ha 

aportat prou valor als usuaris, ja que aquests no han percebut cap 

avantatge ni utilitat amb efecte immediat a totes les respostes que han 

donat. A més, el seu estil de comunicació no encaixa amb el de la resta 

d’interaccions.

El punt més crític és la privacitat qui té accés a les dades, qui pot llegir el 

que s’escriu al bot, amb qui es comparteix la informació? El fet que hi hagi 

eines d’ús molt personal (per exemple, el registre d’estat d’ànim) al mateix 

temps que eines més socials (com ara que el bot identifiqui interessos en 

comú amb companys) ha fet dubtar alguns participants sobre si el que 

escriuen al xat es comparteix amb algú més o no.

Si es percep el risc que es comparteix la informació amb mànagers o 

altres persones a l’empresa, és possible que els treballadors no facin 

servir l’eina.
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Els usuaris no volen que el bot faci cap acció en nom seu (per exemple, 

contactar un mànager), tot i que els sembla correcte que el bot els doni 

com a suggeriment que es posin en contacte amb el seu mànager.

El to de veu informal i la personalitat optimista i encoratjadora, el sentit 

de l’humor i l’estil de comunicació proper, semblant a com es comunicaria 

una persona i fent servir recursos com emojis i contingut multimèdia s’ha 

valorat positivament.

“Té un component humà amb els emojis i les fotos d’animals que m’ha 

compartit, que fa que sigui agradable”

 — David M.

“Això de compartir articles o cançons... pot servir per a alegrar-te el dia”

 — Peter P.
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