
Seminari Web:

Potenciant l’aprenentatge des de l’experiència



SRA. OLGA HERRERO

CONSULTORA DE FORMACIÓ
I DESENVOLUPAMENT CORPORATIU

Llicenciada en Psicologia per la UB, en els 
darrers 15 anys ha treballat com a Solution
Manager a UOC Corporate, Roca Salvatella, 
i com a Consultora de Formació 
Corporativa a IL3-UB.

https://www.linkedin.com/in/olgaherrero/

SR. JOSE LUIS ALONSO

PROFESOR DE LA UMONDRAGON
EXPERTO EN ECOSISTEMAS DE APRENDIZAJE 

Licenciado en Empresariales, más de 11 años en 
la UMondragon acompañando cooperativas y 
empresas sobre Estrategias de Aprendizaje en 
las Organizaciones (ámbito en el que está 
realizando la Tesis Doctoral). 

https://www.linkedin.com/in/jlalonsoandrean/

SR. OSCAR DALMAU

GERENT UCF (Unió Consorci Formació), i
DIRECTOR NOUS PROJECTES UMANRESA

MBA UPC, PDES Esade, des de fa 11 anys 
dirigint UCF (centre que pertany a 120 
organitzacions de salut i social associades) 
dissenyant solucions d’aprenentatge a mida 
per cada organització.

https://www.linkedin.com/in/oscardalmau/

PRESENTACIÓN

https://www.linkedin.com/in/olgaherrero/
https://www.linkedin.com/in/jlalonsoandrean/
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1. Perquè i per a què és 
important l’aprenentatge 
avui a les organitzacions?

2. De la competència 
desenvolupar persones 
a l’impuls d’ecosistemes 
d’aprenentatge.

3. Hàbits d’aprenentatge: 
per aprendre des de 
l’experiència del dia a dia.

4. Learnability,
connectant aprenentatge 
amb innovació.

Programa



¿QUÉ HABÉIS APRENDIDO HOY?

¿CÓMO LO HABÉIS APRENDIDO?





Aprendizaje no es formación, ni educación

La formación es un evento no 
puedes meter la “formación” 

en el flujo del trabajo

El aprendizaje es lo que 
haces, lo que “pasa en ti” es 
lo que podemos integrar en 

el flujo del trabajo

La formación puede ser 
obligatoria, el aprendizaje

siempre es voluntario



• de las habilidades básicas cambiarán para 
los trabajadores y trabajadoras que 
permanezcan en sus funciones (World
Economic Forum)

40%

• de los trabajadores y trabajadoras necesitarán reciclarse para 2025 (World 
Economic Forum)50%



“En tres años un profesional 
pierde el 40% de su 
cualificación, en una década 
está obsoleto” 

Alain Dehaze, CEO de Adecco 
en el foro DAVOS









(todo tiende al Caos, hasta que muere o genera un orden mayor)

VUCAH
BANI
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http://www.santigarcia.net/2021/02/el-uso-de-algoritmos-en-las-relaciones.html





“Aprender es la nueva pensión”

Heather E. McGowan



Estrategia 
organizativa

Nuevos 
modelos 
organizativos

Competencias: Conocimientos y 
habilidades necesarias

Competencias 
existentes

Gestión del 
Conocimiento

Definición de Competencias a incorporar a la 
organización

Incorporación de 
nuevo talento

Upskilling: mejora

Reskilling: nuevos trabajos

Nuevos modelos de aprendizaje en 
las organizaciones: Ecosistemas de 
aprendizaje



PER TANT… 1ª IDEA CLAU

L’ APRENENTATGE 
COM UN FACTOR 
ESTRATÈGIC PER 
RESPONDRE DE MANERA 
AUDAÇ I AGIL A LA 
COMPLEXITAT.  



1. Perquè i per a què és 
important l’aprenentatge 
avui a les organitzacions?

2. De la competència 
desenvolupar persones 
a l’impuls d’ecosistemes 
d’aprenentatge.

3. Hàbits d’aprenentatge: 
per aprendre des de 
l’experiència del dia a dia.

4. Learnability,
connectant aprenentatge 
amb innovació.

Programa



http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/col_leccio_eines_p
er_als_recursos_humans/10_marc_professional_funcio_directiva_ap/erh10_
marc_professional.pdf

Delegar i
Gestionar

Reconèixer
i Felicitar

De l’Avaluació a les Converses 
pel Desenvolupament

Gestió del coneixement

Activitats aprenentatge dia a dia

Equips aprenentatge

Orientació a recursos
formals i informals

http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/col_leccio_eines_per_als_recursos_humans/10_marc_professional_funcio_directiva_ap/erh10_marc_professional.pdf


De l’Avaluació a les Converses 
pel Desenvolupament

Gestió del coneixement
Activitats aprenentatge dia a dia
Equips d’Aprenentatge

http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/
publicacions/col_leccio_eines_per_als_recur
sos_humans/01_diccionari_de_compet_ncie
s_dels_c_rrecs_de_comandament/PDF-
Diccionari-competencies-carrecs-comand-
llocs-singulars.pdf

http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/col_leccio_eines_per_als_recursos_humans/01_diccionari_de_compet_ncies_dels_c_rrecs_de_comandament/PDF-Diccionari-competencies-carrecs-comand-llocs-singulars.pdf


En quines situacions del teu dia a dia 
com a responsable o directiva es 
genera aprenentatge al teu equip? 

Gestió del coneixement
Activitats aprenentatge dia a dia
Equips d’Aprenentatge

Dinàmica i Grups de treball.



Quan On Am qui SITUACIÓ

Després d’assistir a 
un webinar

A la sala de 
reunions

Amb tot el meu 
equi

Selecciono una idea clau, la comparteixo amb el meu 
equip i reflexionem junts sobre com aplicar-la al nostre 
dia a dia.

En quines situacions del teu dia a dia com a responsable o directiva es genera aprenentatge al teu equip? 



PER TANT… 2ª IDEA CLAU

L’ APRENENTATGE ESTÀ 
INTEGRAT EN EL FLUX DEL 
TREBALL I, COM A 
RESPONSABLES, EL 
NOSTRE PAPER ÉS MOLT 
RELLEVANT. INSTITUT 702010

https://702010institute.com/
JANE HART
https://janehart.com/

https://702010institute.com/
https://janehart.com/


1. Perquè i per a què és 
important l’aprenentatge 
avui a les organitzacions?

2. De la competència 
desenvolupar persones, 
a l’impuls d’ecosistemes 
d’aprenentatge

3. Hàbits d’aprenentatge 
per aprendre des de 
l’experiència del dia a dia.

4. Learnability,
connectant aprenentatge 
amb innovació.

Programa



- Adoptar una Mentalitat de creixement
(versus una mentalitat fixa i tancada)

- Alimentar la Mentalitat curiosa
perquè desperta la inspiració i 
inicia un cercle virtuós d’autoaprenentatge

- Posar focus
Coses específiques, concretes, que siguin reptes

- Protegir el temps d’aprenentatge
Tenir un pla, atenció plena, …

- Buscar activament el feedback
La importància dels petits detalls

- Pràctica deliberada
Practicar, practicar, … per ampliar l’experiència

- Reflexió i avaluació
Mesurar el progrés per millorar

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-most-fundamental-skill-intentional-learning-and-the-career-advantage

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-most-fundamental-skill-intentional-learning-and-the-career-advantage


Proposa dedicar 20-30 minuts a aprendre coses noves 
cada dia. Aquest temps pot servir per:

- Estar al dia sobre el que passa al nostre àmbit.
- Trobar un nou tema que ens interessi.
- Millorar un aspecte concret.
- Identificar idees que ens serveixin pensant en projectes 

futurs.
- Descobrir noves pràctiques o innovacions.
- Inspirar-nos.

20-30 minuts diaris equivalen a unes 2-2,5 hores a la 
setmana, per tant a unes 10 hores al mes, o 100 hores a 
l'any (l'equivalent a 12 dies de formació convencional).



L’hàbit dels 30 segons:
https://medium.com/swlh/the-30-second-habit-with-a-
lifelong-impact-2c3f948ead98

L’hàbit dels 5-10 minuts:
http://business.time.com/2013/01/10/keep-a-work-diary/

• Dedica 30 segons a anotar ràpidament una 
cosa justa després d'una cosa que hagi succeït.

• Immediatament després de cada lectura, 
reunió o experiència significativa, pren            
30 segons per escriure idees clau.

• Dedica 2-3 minuts al final del dia per escriure: 
“Avui he après…”

• Escriu 100 paraules al final del dia: Què ha 
passat? Què t'ha frustrat? Què has aconseguit?

• Incorpora “què heu après avui?” dins dels 
briefings, de les reunions d'equip o fins i tot a les 
teves converses “one to one”.

• Preguntes comparades: “Què hem millorat 
respecte al semestre anterior? Com hem afrontat 
aquesta situació de manera diferent de la primera 
vegada? Documenta les idees clau.

• Suggereix que altres persones i/o equips 
comparteixin els seus aprenentatges amb el nostre.

• Proposa documentar i capturar aprenentatges de 
l'equip, pensant també en noves incorporacions.

https://medium.com/swlh/the-30-second-habit-with-a-lifelong-impact-2c3f948ead98
http://business.time.com/2013/01/10/keep-a-work-diary/


• El vostre propi feedback, orientacions i guies.
• Revisió compartida de documents i recursos interns 

(guies, protocols, processos, …)
• Intercanviar experiències amb altres equips, de dins o 

fora de l’organització.
• Analitzar i aprendre dels errors.
• Revisió de casos i experiències.
• Aprenentatge entre parells.
• Co-desenvolupament professional.

• Recomanar continguts i recursos web (vídeos, 
podcast, …), publicacions, notícies tècniques, 
MOOCS…

• Impulsar projectes transversals i de millora.
• Participar en projectes amb altres àrees o serveis de 

l’organització.
• Dinars d’aprenentatge.
• Worlds Cafès i Knowledge Cafès.
• Hackathons
• …



Afegeix valor 
a les experiències compartides:

1. Fes-ho rellevant.
2. Explica perquè és important. No és només 

compartir sense més ni més, sinó emfatitzar-ne el 
valor.

3. Posa'l en context
4. Sintetitza el contingut – extreu l'essencial
5. Inclou alguna cita o referència o document 

(protocol, article, …)
6. Pregunta alguna qüestió sobre això
7. Inclou les afirmacions més interessants associades

Fes-ho breu i rellevant per a l'equip.
Evita la informació compartida excessiva.

No comparteixis només temes d’ “aprenentatge”. 
Comparteix també:

1. Idees sobre un nou projecte en què treballarem com a 
equip.

2. Un esborrany d'un document que ha demanat adreça i 
del qual vols comentaris i opinions.

3. Experiències difícils amb clients o amb altres equips i 
pregunta per idees sobre això.

4. Un cas o una història vinculada als valors o a 
l’estratègia i demana l’opinió.

5. Recursos externs que hagis trobat (una lectura, un 
vídeo, …) i pregunta sobre la seva visió.

Fes-ho variat i col·laboratiu.
No restarà valor al teu lideratge, sinó que el 
reforçarà.



PER TANT… 3ª IDEA CLAU

PODEM FER INTENCIONAL I 
CONSCIENT L’ APRENENTATGE EN 
ELS EQUIPS, INTRODUINT 
PREGUNTES, ACCIONS, ESPAIS I 
TEMPS ENCAMINATS A 
DESENVOLUPAR UN HÀBIT. JANE HART

https://janehart.com/

https://janehart.com/


1. Perquè i per a què és 
important l’aprenentatge 
avui a les organitzacions?

2. De la competència 
desenvolupar persones 
a l’impuls d’ecosistemes 
d’aprenentatge.

3. Hàbits d’aprenentatge: 
per aprendre des de 
l’experiència del dia a dia.

4. Learnability,
connectant aprenentatge 
amb innovació.

Programa



Explotar

Eficiencia
Corto plazo
Upskilling

Explorar

Innovación
Medio / largo plazo
Reskilling



• Creatividad
• Pensamiento crítico

• Resolución de problemas 
complejos

• Mentalidad Agile
• Antifragilidad

• Trabajo en red

• Players
• MdN
• Red de contactos
• Tendencias
• Impacto digitalización y 

tecnología

• Títulos
• Idiomas

• … 

• Aprendizaje autónomo
• Aprender a aprender y 

desaprender a lo largo de toda 
la vida

• Competencias digitales
• Marca Personal

K técnico

Soft skillsK sectorial

Lea
rna

bili
ty

EmPLEabilidad



Respetar y proteger el Tº de aprendizaje de 
las personas de su equipo

Generar y favorecer la cultura de 
aprendizaje

Reconocer el aprendizaje y motivar al 
mismo

Facilitar e impulsar la transferencia al 
puesto



• Transmitir mis necesidades de aprendizaje
• Experimentar, explorar, aplicar en el trabajo
• Automotivación
• Dedicar tiempo
• Practica deliberada y reflexiva



El tiempo no se encuentra,

¡¡¡se planifica!!!



PER TANT… 4ª IDEA CLAU

LEARNABILITY, APRENDRE A 
APRENDRE, i MENTALITAT DE 
CREIXEMENT… NO TANT SOLS VERS 
ALS NOSTRES EQUIPS, SINÓ TAMBÉ 
CAP A NOSALTRES MATEIXOS.

https://mindfulbydesign.com/fixed-vs-growth-two-ends-mindset-continuum/mindset-continuum-v2/

https://mindfulbydesign.com/fixed-vs-growth-two-ends-mindset-continuum/mindset-continuum-v2/


QUÈ T’EMPORTES D’AQUESTA SESSIÓ?
QUÈ FARÀS DIFERENT DEMÀ?

CHECK-OUT

www.menti.com
7328  4272

http://www.menti.com/


https://recla.org/wp-content/uploads/2021/10/retos-y-claves-de-la-educacion-continua-no.-8.pdf

Metamorfosis aprendizaje corporativo.
Revista RECLA any 2021 – Red Educación Continua 
Latinoamérica y Europa. Pàgines 73-87

https://www.ucf.cat/2021/07/08/video-sobre-cultura-daprenentatge-a-les-organitzacions/

Vídeo: Cultura de Aprendizaje en las Organizaciones
Prof. Jose Luis Alonso
UMondragon

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-most-fundamental-skill-intentional-learning-and-
the-career-advantage

Article: Aprenentatge Intencional
McKinsey&Company

Algunes lectures complementàries:

https://communication.learnlight.com/hubfs/Insights/Modern_Learner/eBook_Demystyfying_the_Modern_Learner.pdf

Article: Com les tecnologies i les noves preferències d’aprenentatge estan donant forma
a l’aprenentatge modern.
McKinsey&Company

https://recla.org/wp-content/uploads/2021/10/retos-y-claves-de-la-educacion-continua-no.-8.pdf
https://www.ucf.cat/2021/07/08/video-sobre-cultura-daprenentatge-a-les-organitzacions/
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-most-fundamental-skill-intentional-learning-and-the-career-advantage
https://communication.learnlight.com/hubfs/Insights/Modern_Learner/eBook_Demystyfying_the_Modern_Learner.pdf


MOLTES GRÀCIES !!!
OLGA HERRERO
olgaherrero@gmail.com

JOSE LUIS ALONSO
jlalonso@mondragon.edu

OSCAR DALMAU
odalmau@ucf.cat
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