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PÚBLICS IMPLICATS

PÚBLICS INFORMATS

PÚBLICS
INDIRECTES

Nivell d’implicació
NIVELL 0: PERSONA CONSUMIDORA (d’informació del projecte o la seva temàtica)
- Accedeix a informació sobre el projecte
- S’assabenta del projecte per casualitat, per exemple, mitjançant un acte públic, materials de difusió, un anunci, una
classe
NIVELL 1: ESPECTADORA/CONSCIENT
- És conscient del projecte i amb quin tema està relacionat
- La implicació és puntual, mitjançant, per exemple, una visita esporàdica a una pàgina web del projecte, blog o perfil a
xarxes socials, o accedint a un informe
NIVELL 2: SEGUIDORA/INTERESSADA
- S’interessa pel projecte/la temàtica i té informació actualitzada o accepta rebre-la, sense cap més compromís
- El contacte es manté mitjançant comunicacions directes del projecte o dels seus elements multiplicadors: subscrivintse a una llista de correu, fent-se seguidora o posant «m’agrada» a les xarxes socials. No obstant, segurament en el
futur no s’hi implicarà més enllà d’assistir a un acte, una exposició, una xerrada o altres esdeveniments gratuïts
NIVELL 3: SIMPATITZANT
- Està d’acord amb el que proposa el projecte (o amb parts) i manifesta el seu suport
- Accepta fer una acció senzilla després de conèixer el projecte o rebre una invitació, com ara signar una petició, donar
suport a un missatge o enllaç i reenviar-lo, participar en un acte de pagament, participar en una trobada per debatre el
projecte, assistir a un taller, seminari o conferència, canviar la conducta a l’hora de comprar un producte
NIVELL 4: ACTIVISTA
- S’implica en el projecte (o en alguna part aquest)
- Participa, per exemple, col·laborant en una activitat del projecte, experimentant amb les idees o recursos del projecte,
expressant personalment el suport públic al projecte, canviant els seus hàbits de consum
NIVELL 5: MULTIPLICADORA
- S’implica en el projecte i el difon a altres persones
- Difon sistemàticament els temes que promou el projecte entre el seu entorn social o laboral, per exemple, fomentant
que les amistats, persones conegudes i membres de la comunitat local o de l’entorn laboral, s’impliquin en els temes
del projecte, participant d’un viatge d’estudis i difonent l’experiència
NIVELL 6: INNOVADORA
- S’implica en el projecte/la temàtica i desenvolupa idees per difondre’l i donar-li seguiment
- Es posa en contacte amb altres persones, i hi col·labora per desenvolupar noves activitats i aplicar-les (per exemple,
introdueix enfocaments al llarg del cicle educatiu, impulsa activitats i actes de difusió creatius, contacta amb persones
decisores de grups de pressió, desenvolupa una normativa nova, etc.)

Indicadors (llista no exhaustiva)
- Recull de premsa
- Materials difosos
- Estimació de participants d’un acte on s’ha
desenvolupat una activitat del projecte
- Visites a la pàgina web del projecte
- Dades sobre els perfils del projecte a les
xarxes socials
- Descàrregues de documents relacionats amb
el projecte
- Estimació de la quantitat de persones que
assisteixen a un acte (per exemple, una
activitat al carrer)
- Dades sobre les publicacions del projecte a
les xarxes socials
- Formulari d’inscripció a una conferència
- Formulari d’inscripció a un formació
- Full de recollida de signatures
- Petició d’analitzar el projecte per a una tesi o
recerca
- Disponibilitat per fer-se voluntari del projecte
o d’entitats
- Entrevistes, reunions de grup
- Tècnica del canvi més significatiu
- Entrevistes, reunions de grup
- Tècnica del canvi més significatiu
- Anàlisi dels canvis generats
- Relació d’actes/iniciatives organitzades
autònomament pel/s públics
- Entrevistes, reunions de grup
- Tècnica del canvi més significatiu
- Anàlisi dels canvis generats

