
IMP’ACT!
La brúixola per a la 
vostra experiència 
d'impacte social 

SSEds



Amb aquesta eina, també podreu trobar més informació, 
recursos i idees sobre diferents temes que abordem. Quan veieu 
aquesta icona, podeu fer clic us portarà a una finestra emergent 
amb contingut informatiu. 

Hello, Ciao, Hola, Salut...
Benvinguts a l'eina que us guiarà per a la construcció de la vostra pròpia avaluació d'impacte social. Esteu a l'inici d'un viatge 
per reflexionar sobre la transformació social que el vostre projecte d'ESS té o està generant a la comunitat. Seieu i deixeu que 
us guiem a través d’aquest procés!

IMP'ACT! és una eina pràctica que us ajudarà a avaluar l'impacte 
social de la vostra iniciativa ESS. És senzilla, interactiva i fàcil de fer 
servir. Recomanem no deixar l'avaluació per al final del projecte, 
sinó que es facin avaluacions periòdicament. Podeu fer servir 
IMP'ACT per monitorar el vostre projecte durant tot el procés. 

IMP'ACT! no és lineal. No cal seguir un “ordre determinat”. 
IMP'ACT! recull informació i eines que podeu adaptar a les vostres 
necessitats o situació, buscant recursos amunt i a vall.

IMP'ACT! és una eina viva que s'ha de revisar periòdicament i 
constantment. Així que no dubteu a deixar-la i tornar-la a agafar al 
cap d’un temps.

IMP'ACT! no és més que una porta a obrir: us suggerim que hi 
treballeu en grup, amb tot l’equip. Diferents perspectives ajudaran 
a enriquir els resultats. I, si voleu saber-ne més i aprofundir en 
l'avaluació de l'impacte social de les iniciatives d’ESS, podeu 
consultar els continguts i mètodes del Mòdul de Formació SSEds.

INSTRUCCIONS D'ÚS  

Comença la 
vostra aventura

https://view.genial.ly/618a480e978d8a0dbde70353/interactive-content-cat-1-introduction
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Mesura

2
Planificació 

(previsió d'impacte)

4
Què ve després?

Què és l'avaluació de 
l'impacte social? 
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QUÈ ÉS L'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE SOCIAL? 

4



Comencem responent a tres preguntes:

1. Per a vosaltres: què és l'impacte social?

2. Per a vosaltres: què significa 'avaluar'?

3. Com es relaciona amb l'economia social i solidària? 
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Si sou un grup de persones 
cliqueu aquí per respondre 
aquestes tres preguntes de 

manera col·lectiva 

Voleu saber més o 
compartir la vostra opinió 

amb altres usuaris? 

https://sseds4youth.org/tool/collectivedefinition/
https://view.genial.ly/618a4829063a870dbe776541/interactive-content-cat-2-what-is-sia
https://view.genial.ly/618a48374f2b500deaff1fea/interactive-content-cat-3-definition-of-evaluation-measurement


2
PLANIFICACIÓ (PREVISIÓ DE L'IMPACTE)
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A. Per què voleu mesurar i avaluar l'impacte 
del vostre projecte?

D. Quin tipus de recursos podeu destinar a 
l’avaluació? (temps i recursos humans i 
financers) 

E. Qui s'encarregarà de l'avaluació de 
l'impacte? 

B. Qui estarà interessat en els resultats de 
l'avaluació d'impacte del vostre  projecte? 

C. Quan i amb quina freqüència s'avalua 
l'impacte?
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https://view.genial.ly/618a49611c9d570dbd79bd29/interactive-content-cat-4-why-to-assess-and-measure


1) Per què hauríem de fer 
un mapa dels actors? 

Cartografiar els diferents actors del vostre  projecte 
permet visualitzar els diferents grups d'interès del 

projecte, el seu nivell d'interès en el projecte i el seu 
possible impacte en el resultat del projecte.

3) Dibuixeu el vostre propi mapa
Agafeu una pàgina en blanc, llapis de colors i 

dibuixeu el vostre mapa. Si necessiteu una mica 
d'orientació, podeu fer donar un cop d’ull a aquest 

tutorial de Youtube.

2) Feu el vostre  mapa 
digital dels actors

Col·loqueu-los en un mapa, poseu-los en relació i 
especifiqueu qui tipus de relació  (cooperació, 

competència, informació, etc.) Podeu utilitzar dues 
eines “en línia” senzilles per crear el vostre mapa.

Inseriu el vostre enllaç al mapa digital:
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https://view.genial.ly/618a496f063a870dbe77657d/interactive-content-cat-5-who-are-the-actors-involved
https://bubbl.us/
https://www.ayoa.com/mind-mapping/software/
https://www.youtube.com/watch?v=lY4cZcjdqAI


Aquí teniu una llista de preguntes per a la reflexió i elaborar el mapa:

2. Quins actors necessiteu per donar suport?

3. A qui afecta directament?

1. Qui és l'objectiu del vostre projecte?

5. Sobre qui pot tenir un impacte negatiu?

6. Com podria afectar a tot el sistema d'actors identificats en 
el mapa? 

4. A qui afecta indirectament?
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1. Quin sector de les vostres activitats voleu mesurar? 
Podria ser un projecte específic (un servei o un producte), la vostra funció general com a 
iniciativa de l'ESS, o tots alhora. 

Quin mètode utilitzareu per mesurar l'impacte? Per mètode, ens referim principalment a "indicadors", és a dir: criteris o pistes que 
mesuren un aspecte d'un programa i mostren si s’està acostant al camí i als resultats esperats.
Hi ha molts mètodes, indicadors i eines per a la mesura de l'impacte social al món! N'hem seleccionat uns quants que considerem útils, 
en línia amb els principis de l'ESS, i que no requereixen coneixements especialitzats. Exploreu-los i, en funció de les vostres necessitats i 
objectius d'avaluació, trieu el/s més adequat/s al vostre context. Probablement haureu d'adaptar-los per tal d'obtenir els vostres propis 
indicadors.

Ara és el moment de pensar en...

2. Com feu aquesta elecció?

10

*feu clic al text groc
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El mètode del 
contacontes

"De la meva història a la nostra 
història" és un mètode que recull 

informació i dona una visió 
panoràmica sobre com els 

individus i els grups han 
experimentat el projecte.

Guia 
d'avaluació de 

l'impacte social

Una aportació teòrica 
sintètica, creada per la 

Fundació Rexel i IMprove, per a 
un taller d'avaluació d'impacte 

social. Presenta una llista 
d'eines amb indicadors.

Indicadors VALOR'ESS
La plataforma francesa 

VALOR'ESS ofereix una llista de 
43 indicadors d'impacte social 

classificats en 13 àrees 
principals de missió social.

Indicadors d'impacte del 
desenvolupament sostenible

Hem resumit aquí alguns dels 
enfocaments clau per a 

l'avaluació de l'impacte i la 
seva història al llarg de les 
últimes dècades a Europa.

Índex comunitari
L'índex C té com a objectiu 

observar i avaluar la rellevància 
i qualitat de la relació entre 

una organització i la seva 
comunitat de referència.

https://sseds4youth.org/tool/frommystorytoourstory/
https://sseds4youth.org/tool/improve-guide/
https://sseds4youth.org/tool/social-impact-indicators/
https://sseds4youth.org/tool/valoress/
https://sseds4youth.org/tool/community-index/


Escriviu una breu descripció d’alguns punts clau que us 
ajudarà a omplir la taula següent:
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Quindi, tenendo presente il metodo o i metodi che hai scelto, crea un 
piano di raccolta dati specifico per impostare chi fa cosa e quando.
* feu clic al text groc

Recordeu: 
L'avaluació de 

l'impacte social no 
és un procés lineal! 

https://view.genial.ly/618a497b6d130e0de37b2261/interactive-content-cat-6-sia-is-not-a-linear-process


Per planificar la recopilació de dades, podeu utilitzar aquesta plantilla i modificar-la:

Aquí podeu escriure:
• Quina dada recollir 

• Com recollir-les
• Fases de recollida

• Rols necessaris 
• Persones 

responsables 
d'aquestes funcions

Pots omplir aquesta 
columna després de 
consultar el núvol de 

Consells i trucs 
d'aquesta pàgina

O amb quina 
freqüència, 
si s’escau

Materials, fons, 
infraestructures, etc

• Quins factors interns o 
externs poden impedir el 

procés de recollida? 
• Quines dificultats us 

podeu trobar?

ACCIÓ

1

2

3

QUI FONTS QUAN RECURSOS POSSIBLES REPTES
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Consells i trucs per a la 
recopilació de dades 

https://view.genial.ly/618cdf07853dee0d57a666f0/interactive-content-cat-7-tips-and-tricks-to-collect-data


3

MESURA - ANÀLISI DE RESULTATS

Enhorabona…
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Heu recollit les dades i obtengut informació sobre el vostre impacte esperat. Ara és el 
moment de treure conclusions. Depenent de l'objectiu inicial del vostre procés 
d'avaluació d'impacte, és possible que vulgueu reflexionar en equip sobre una o més 
dimensions de l'anàlisi DAFO – Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats – (el 
podeu fer en grup o amb altres col·legues, responsables i els membres de la vostra 
organització) que trobareu a continuació.

Competències 
col·lectives, individuals 

i/o d'organització

https://view.genial.ly/618cdf13bf443b0d5dbd9d05/interactive-content-cat-8-competences
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Fortaleses

Oportunitats

Debilitats

Amenaces

Què feu bé?
Quines són les vostres 

competències bàsiques? 
Què us diferencia dels 

competidors?
Per què us compren els 

clients? 

Quins són els vostres 
objectius?

Quins canvis/tendències 
ofereixen noves oportunitats?

Quins nínxols nous o 
emergents podeu explotar?

Com podeu innovar el vostre 
model de negoci per fer front 

als canvis en l'entorn 
empresarial? 

On cal millorar?
Quins recursos trobeu a faltar 

o us falten?
On són els vostres costos més 
alts que els dels competidors?

Quin és el vostre punt més 
feble amb els clients?

A quins obstacles us 
enfronteu? 

Quines són les tendències 
negatives que presenten riscs 

més alts?
Quins canvis exposen les 

vostres debilitats?
Què fan els competidors que 
perjudica la vostra posició?

Quins factors poden afectar la 
manera en què els clients 

compren o utilitzen els vostres 
productes/serveis?



A. 
Cambiamenti/trasformazioni 

collettive, individuali e/o 
organizzative rilevati

B - Lliçons apreses sobre la 
vostra activitat / projecte / 

cooperativa a través del procés 
d'Avaluació d'Impacte Social 

Què podeu o s'ha de començar a fer? 

Què hauríeu de deixar de fer?

Què millorar en el futur? 

16

verificati!  Si sou un grup de persones, podeu utilitzar l’activitat Storytelling di valutazione 
dell’impatto sociale* de la caixa d’eines SSEds.

* feu clic al text groc

A. Si heu detectat 
canvis/transformacions 

col·lectives, individuals o 
organitzatives

https://sseds4youth.org/tool/frommystorytoourstory/
https://sseds4youth.org/tool/frommystorytoourstory/


Ara que heu tret les vostres conclusions...

4
I ARA, QUÈ?

ha arribat el moment de fer alguna cosa amb elles. Depenent de les raons inicials 
per entrar en aquest procés, podeu utilitzar els resultats per:

• Informar als actors implicats sobre els resultats assolits i els reptes superats 
• Planificar la vostra propera activitat o servei
• Millorar els vostres serveis actuals 

Si teniu molts resultats, pot ser prudent prioritzar-los, en funció de la missió i els valors de la vostra iniciativa, en la vostra Teoria del canvi 
o en els vostres plans estratègics. Podeu utilitzar aquesta plantilla per crear un pla d'acció.
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https://view.genial.ly/618cdf1f74f9e20d646a0e7a/interactive-content-cat-9-your-roadmap


Pensar en: 
• Què modificar en els 

vostres serveis i 
pràctiques actuals 

• Què començar a fer
• Què deixar de fer

Aclarir quan començar 
i finalitzar el procés

Serà el responsable 
d'implementar el 

canvi?

Amb qui podríeu fer 
aquests canvis? 

A qui heu d'implicar?

Materials, fons, 
infraestructures, etc

• Com controlar la 
implementació? 

• Quan s'ha de fer un 
altre procés 

d'avaluació de 
l'impacte social?

QUÈ QUAN QUI AMB QUI RECURSOS PROCÉS DE 
SEGUIMENT

1

2

3

18



Ben fet!
Ara no només heu avaluat la vostra iniciativa, servei o projecte, sinó que també heu 
planificat com utilitzar els resultats de l'avaluació. Esperem que aquest procés sigui 

empoderador, inspirador i útil per a tot l'equip.
 

Potser no tot ha funcionat bé i les coses no han anat exactament com us esperàveu. 
Ens encantaria saber-ho! 

Si teniu comentaris sobre aquesta experiència o suggeriments sobre com millorar 
l'IMP'ACT poseu-vos en contacte amb nosaltres a ssedsproject@gmail.com 



Eina d'Avaluació de l'Impacte Social creada per NEXES INTERCULTURALS, in collaborazione con CITIZENS IN ACTION, 
STRANAIDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ITALIA IMPRESA SOCIALE ONLUS, CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD, 
ASSOCIACIÓ COOPERASEC, KALÉIDO’SCOP and UNIS-CITÉ AUVERGNE RHÔNE ALPES. 

El suport de la Comissió Europea en la producció d'aquesta publicació no constitueix un aval dels continguts, que només expressen les opinions 
dels autors. La comissió no es fa responsable de cap ús que es pugui fer de la informació continguda en el mateix. El contingut d'aquesta 
publicació pot ser reproduït amb finalitats educatives i sense ànim de lucre, amb la condició que NEXES sigui informada. En aquest cas, s'ha 
d'enviar a NEXES una còpia del document en què s'inclogui aquesta publicació. Qualsevol reproducció amb finalitats comercials ha de ser 
autoritzada per NEXES, prèviament.

Coordinador de continguts: equip de SSEds
Contacte: info@nexescat.org

Disseny Gràfic: Dalila Fernandes | Plantilles de Genially: Sarah Moinet | Fotografia de portada:  Heidi Fin on Unsplash
Any de publicació: 2021

Projecte: Strategies for youth SSE Enterpreneurship Development and Social impact

SSEds
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