
Per què complicar-se la vida 
treballant col.laborativament en 
l’Administració Pública? 
 
Bellaterra, 20 de maig de 2016 











La “mala fama” dels funcionaris 
La compartimentació vs la col.laboració 
La rígida estructura piramidal 



els professionals de 
l’Administració 
actual som com els 
suricatas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sobrevivim adaptats 
a les condicions 
difícils i no ens 
arrisquem perquè 
creiem que si ho 
fem... 
se’ns menjarà una 
fera salvatge! 
 
 

@dangimroig 





la verdadera cultura 
corporativa es lo que se 
hace cuando el jefe no está 

Alfonso Alcántara  
@Yoriento 



“el 80% 
del que 
aprenem 
ho fem en 
contextos 
informals” 

per una serendipitat... 



2007 ho descobrim 

2008 ho provem (plantem una llavor) 

des de 2009... ho fem!!! 



què hem fet fins 2016? 

1 EQUIP de Gestió de 
Coneixement 
1 Pla de Gestió del 
Coneixement 
55 CoP 
més de 700 professionals 
42 productes de coneixement + 
22 propostes 2016 
5 Jornades BP... 

sis temporades de CoP 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_practica/relacio-de-treballs-de-les-cop/index.html


la metodologia de treball col·laboratiu en CoP 



Grup de treball 

Comunitat de pràctica 

CoP 

e-moderador 

Discussió 

Productes 

Difusió 

Avaluació 

Treball en línia Reunions presencials 



la nostra metodologia de treball col·laboratiu :  
plataforma de treball 



dilluns 
22% 

dimarts 
18% 

dimecres 
19% 

dijous 
20% 

divendres 
15% 

dissabte 
3% 

diumenge 
3% 

% ACTIVITAT PER DIA DE LA SETMANA  
(n=19736) 

6% de les activitats es fa en cap de setmana 



0h - 7h 
6% 

7h - 12h 
41% 

12h - 15h 
27% 

15h - 20h 
18% 

20h - 24h 
8% 

% ACTIVITATS SEGONS FRANJA HORÀRIA (n = 197369) 

El 32% de les activitats es fa entre les 15h i les 7h 

El 14% de les activitats es fa en horari nocturn: entre les 20h i les 7h 



la nostra metodologia de treball col·laboratiu :  
el “mercadillo” del coneixement 



la nostra metodologia de treball col·laboratiu :  
e-moderadors 

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/productes_finals/2010_cop_guia_e_moderador.pdf


la nostra metodologia de treball col·laboratiu : 
l’aprendre fent 



la nostra metodologia de treball col·laboratiu 
nostra: l’equip de gestió de coneixement 



la nostra metodologia de treball col·laboratiu :  
la força de les nostres CoP està en el compromís 

i entusiasme de les persones 



la nostra metodologia de treball col·laboratiu :  
la Jornada final per compartir emocions, 

sentiments...i feina! 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_practica/relacio-de-treballs-de-les-cop/index.html


eix 6 del Pla de reforma de l'Administració, 
disseny i posada en marxa d’un sistema de foment de la innovació 
en l’activitat de l'Administració, fonamentat en la perspectiva de 
la gestió de talent, que propiciï l’intercanvi d’idees, el pensament 
crític i les bones pràctiques, així com la implicació del personal al 
seu servei. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.f38655dcaeee399e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5bee39693aca5410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5bee39693aca5410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.f38655dcaeee399e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5bee39693aca5410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5bee39693aca5410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.f38655dcaeee399e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5bee39693aca5410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5bee39693aca5410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.f38655dcaeee399e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5bee39693aca5410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5bee39693aca5410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD


La Gestió del Coneixement a l’ASPCAT: 
les comunitats de pràctica (CoP) 
Document estratègic 

http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/sites/salutpublica/.content/minisite/aspcat/publicacio_formacio_recerca/comunitats_de_practica/gestio_coneixement.pdf


ens emocionem amb el  

aprendre a aprendre de cada dia 

https://drive.google.com/file/d/0B8esK0-x54BSUU5QR1Q2UV9nTFk/view?usp=sharing


http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/comunitats_de_practica/




Els professionals 
amb talent de 
l’Administració 
actual són com els 
cacauets;  
creixen amagats i 
només es faran 
visibles després de 
conrear el terra. 

Llavors, “només” 
cal conrear la passió 
per aprendre. @dangimroig 



@dangimroig 
daniel.gimenez@gencat.cat 

#cacahuets16 


