
Do Good. 
Do Better. 

esade.edu/decisionlab

Participa en els nostres estudis de recerca

Decisions for Meaningful Change 

http://esade.edu/decisionlab


Sobre l’Esade Decision Lab
L’Esade Decision Lab és un laboratori de recerca dissenyat per realitzar estudis 
d’avantguarda sobre el comportament humà en un ampli ventall de temàtiques.

L’objectiu final del laboratori és fer avançar el coneixement en comportament humà i 
contribuir a millorar la presa de decisions per impulsar canvis significatius.
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Quin tipus d’estudis es duen a 
terme al Decision Lab?
Al Decision Lab es duen a terme estudis realitzats per investigadors d’Esade amb 
l’objectiu de comprendre com factors humans i socials contribueixen als avenços 
científics i tecnologies innovadores.

Les nostres instal•lacions i el nostre software són adients per realitzar un gran ventall 
d’estudis, des de senzills qüestionaris a jocs de rol per ordinador o la realització de 
tasques interactives en un escenari simulat com el passadís d’un supermercat o la 
sala d’estar de casa nostra.

L’extensió de cada estudi pot oscil•lar entre 10 i 90 minuts.

→ Estudis online i presencials
→ Escenaris simulats
→ Jocs de rol
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Com hi puc participar?
Participar en els nostres estudis de recerca  
conductual és fàcil!

+18

1
Una vegada hagis creat 

un compte, ja podràs 
inscriure’t en els estudis 

disponibles

La participació está  
oberta a tot el món,  

tan sols necessites ser 
major de 18 anys

Esadedecisionlab.sona-systems.com  

2 3
Registra’t en el nostre 
sistema de participació 

“Esade Decision Lab 
Participation System” a 
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El Decision Lab d’Esade s’ha convertit en un recurs clau per als investigadors per 
dur a terme una recerca innovadora i rigorosa a través de múltiples disciplines. Els 
estudis de recerca que es duen a terme al Decision Lab han generat un coneixement 
i una visió d’avantguarda sobre el comportament humà i la presa de decisions. Us 
animem a tots a considerar les instal•lacions i serveis que el Decision Lab pot oferir 
per dur a terme investigacions col•laboratives que generin impacte en afers socials, 
polítics i de gestió. Els darrers anys han mostrat l’immens valor del Decision Lab 
d’Esade i la seva comunitat investigadora. El Decision Lab està en desenvolupament i 
evolució constants per ser una part important de la Rambla de la Innovació i d’Esade.

Frank Wiengarten
Professor titular, Departament d’Operacions, Innovació i Data Sciences a Esade 
Director de Recerca, Vicedeganat de Recerca

http://Esadedecisionlab.sona-systems.com


Què faré quan participi en un estudi?
Tots els nostres estudis de recerca tindran una descripció detallada del teu rol com 
a participant, però la majoria de les vegades hauràs de donar la teva opinió sobre 
diferents coses o les teves preferències per determinats productes.

També se’t podria demanar respondre a qüestionaris o fer tasques a l’ordinador.  
De vegades hauràs d’interactuar amb altres persones – en parelles o en grups – per 
debatre sobre varis temes o treballar junts en una tasca. 

Quins són els beneficis de participar?
Estaràs contribuint a fer avançar la recerca acadèmica en comportament humà
i a millorar la presa de decisions per impulsar canvis significatius.
Cada vegada que participis rebràs una compensació (en efectiu, bonus points o 
un altre tipus de compensació, segons el teu perfil), en funció de la naturalesa
de l’estudi.

“Per a mi, la recerca sobre lideratge tracta de comprendre com es comporten les persones 
per treure’n el màxim profit dels altres. Al GLEAD comprenem que per a promoure les 
contribucions dels altres o ajudar a d’altres a canviar has de començar dins de tu mateix 
desenvolupant un conjunt de competències emocionals i socials. Això és particularment 
cert pels líders. Els directius que són emocionalment i socialment competents són capaços 
de fomentar relacions ressonants entre els membres de l’equip, i després amb els equips 
amb els quals treballen, i així successivament, un fet que porta al contagi virtuós de les 
competències emocionals i socials. En la situació ideal, primer dissenyem una prova de les 
nostres hipòtesis en una xarxa (condicions de laboratori) i després les repliquem en les 
organitzacions. Com a conseqüència, quan s’apliquen els nostres resultats es tradueixen 
en estratègies sostenibles i de llarga durada i això fa que els líders siguin més efectius, més 
conscients de les seves competències, emocions i potencial”.

Joan Manuel Batista
Professor ordinari, Departament de Direcció de Persones i Organització a Esade
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Quins són els meus drets
i obligacions com a participant?

“La recerca del comportament significa, per mi, la possibilitat d’obtenir idees sobre 
les causes dels pensaments, els sentiments o les accions de les persones. El fet 
de comprendre millor als altres i a nosaltres mateixos pot ajudar-nos a prendre 
millors decisions de polítiques i gestió. Una de les meves àrees de recerca tracta de 
comprendre les condicions en les quals una marca s’associa amb sentiments positius 
quan es combina amb un estímul positiu (per exemple, una celebritat). Això és molt 
important, perquè aquest tipus d’associacions de marca tenen efectes sobre les 
actituds i el comportament vers la marca”.

María Galli
Professora adjunta, Departament de Màrqueting a Esade 

→  Saber per què es du a terme la recerca i què hi faràs

→  Saber que la teva participació no implica cap tipus de risc

→  Estar informat del bé que pot obtenir-se de l’estudi

→  Saber com es garantirà la seguretat de la teva informació de caràcter privat

→  Saber amb qui t’has de posar en contacte si sorgeix algun problema o alguna pregunta

→  Fer preguntes en qualsevol moment

→  Decidir participar en l’estudi sense sentir-te pressionat

→  Deixar de participar en qualsevol moment sense cap tipus de penalització

→  Rebre un exemplar del document de consentiment

Drets
COM A PARTICIPANT DE RECERCA TENS DRET A…
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“Los experimentos generan una comprensión profunda de los fenómenos financieros 
y económicos. La combinación de metodologías teóricas y experimentales 
genera nuevas preguntas de investigación y proporciona un análisis holístico del 
comportamiento económico humano”.

Anna Bayona
Professora adjunta, Departament d’Economia, Finances i Comptabilitat a Esade

→ Avisar-nos amb un mínim de 24 hores d’antel.lació si no vols presentar-te

→ Si no et presentes i no has informat prèviament, el teu compte en el sistema
 de participació podria bloquejar-se

→ Com a participant, esperem que compleixis el nostre “Codi de conducta”:

  — Sigues puntual

  — Recorda el teu codi d’identificació del laboratori

  — Pren-te seriosament la participació

  — Respecta a les persones i equips

  — Avisa’ns quan hagis de cancel•lar

Obligacions
SI T’INSCRIUS EN UN ESTUDI HAS DE...
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On està ubicat
el Decision Lab?

Decision Lab
Esade Business and Law School
Rambla de la Innovació

Avinguda de la Torre Blanca, 59
08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Espanya

Tel.: 932 806 162

decisionlab@esade.edu
www.esade.edu/decisionlab

La Rambla  
    de la Innovació
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