
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Model 
d’aprenentatge 

70:20:10 

 “Escolto i oblido. Veig i recordo. Faig i entenc” 

Confuci 

 

 

 

 

UNITAT DE  

CONEIXEMENT 

Juny 2018 



 

Unitat de Coneixement –  Model   
d’aprenentatge 70:20:10 

Ju n y  2018 
 

factorhuma.org    -2- 

  

Què és? 

 El model d’aprenentatge 70:20:10 afirma que la formació més 

efectiva es produeix quan la persona dedica el 10% del seu temps a 

cursos de formació presencials o online (educació formal estructurada); 
el 20% a aprendre d'altres persones com ara companyes i companys, 
integrants d'un equip, mentors o altres professionals (aprenentatge 

social); i el 70% del temps en el transcurs del treball (aprenentatge 
experimental). 

 Aquest model està en consonància amb les teories de la percepció més 
recents que han estudiat el nivell de retenció de coneixements segons el 

tipus d’aprenentatge: 

 30% de retenció a les 24h: escoltar, llegir, veure audiovisuals. 

 90% de retenció a les 24h: argumentar, fer, treballar amb altres. 

 Aquest model suposa, doncs, passar d’una formació passiva o receptiva a 
una formació vivencial, amb un fort component d’aprenentatge on the 

job. 

 Naturalment, l’aplicació d’aquest model suposa un canvi en la funció de 

Recursos Humans pel que fa a la gestió de la formació: 

 Mantenir un catàleg de cursos   Gestionar entorns 

d’aprenentatge. 

 Dissenyar materials estructurats  Donar suport a experiències 
de treball.  

 Els principals avantatges del model 70:20:10 són:  

 Atès que és un model multirecurs i mixt (blended), combat la fatiga 

de l’aprenentatge que es produeix quan només s’usa un sol recurs o 

canal (la síndrome de “em queden 100 pàgines per llegir” o “20 vídeos 
per veure”). 

 Fomenta la cultura de la col·laboració i la compartició d’informació. 

Fins i tot més enllà de les estructures d’equips o departaments. 

 És un model àgil i flexible, que s’adiu bé amb els conceptes 
d’aprenentatge continu i just in time learning. 

 Supera el model lliçó/avaluació en favor d’un model d’aprendre 
practicant, superant reptes. 
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 Millora la capacitat d’adaptar-se al canvi i atreure talent. 

 La principal crítica que pot fer-se a aquest model és que les proporcions 
exactes 70:20:10 no estan escrites en pedra ni tenen prou recerca 

darrere. Hi ha organitzacions que pel seu tipus d’activitat o model de 
negoci possiblement necessitaran més pes de la formació formal o social. 

Sigui com sigui, la necessitat d’ajustaments i personalització no elimina 
la validesa global de l’enfocament. 

Eines 

Ens centrarem en algunes de les eines experimentals i les socials perquè les 
formals (cursos, tallers, seminaris...) són a bastament conegudes. 

 Eines experimentals o vivencials: els canvis tecnològics les estan 

impactant fortament. 

 Realitat virtual o realitat augmentada: permetrà integrar continguts 

al quefer diari, sense interrupcions per ‘anar a l’aula’ o ‘consultar la 
Intranet’. 

 Rotació dels llocs de treball: treu fora de l’àrea de confort. 

 Rotació d’enfocaments dins un mateix rol: millora les habilitats de 

solució de problemes. 

 Presentacions i xerrades: són interessants perquè estimulen la recerca 

aplicada. 

 Secondment: enviar un membre d’una organització a una altra 
organització de manera temporal. 

 Introduir reptes, fites i altres elements gamificats al cicle 
d’acompliment. 

 Activitats comunitàries.  

 Eines socials:  

 Coaching i mentoring. 

 Feedback 360º. 

 Feedback informal: cercar consell, sondejar l’acollida d’idees, demanar 
opinions. 

 Comunitats d’aprenentatge. 
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 Grups de debat: sobretot amb metodologies com l’action learning 

grupal: 

 Es parteix d’un problema real, crític i complex. 

 L’aborda un equip divers. 

 Hi ha un procés de reflexió i debat. 

 Les paraules s’han de traduir en solucions concretes i la solució, 

en compromís. 

 Integració en associacions professionals o sectorials. 

La dada 

Les proporcions 70:20:10 van ser proposades a finals dels vuitanta per Morgan 

McCall, Michael M. Lombardo i Robert A. Eichinger, tres professionals que 

treballaven al Center for Creative Leadership. Estudis posteriors n’han confirmat 
en termes generals la validesa, en alguns casos amb proporcions lleugerament 
diferents. Un estudi de 2015 de The Conference Board – DDI sobre 

organitzacions amb un lideratge d'alta qualitat va registrar que els líders 
dedicaven el 52% del temps a l'aprenentatge en el lloc de treball, el 27% 

aprenent dels altres i el 21% a l’aprenentatge formal. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ 

 

 Decidir si les proporcions s’adeqüen a la nostra organització. En una organització 

d’un sector molt regulat o cientificotècnic (per exemple una organització de 
serveis financers) les persones expertes recomanen ajustar-ho a un 50:25:25. 

 El compromís de la direcció i altres stakeholders és fonamental perquè es tracta 
d’un model de canvi cultural que provoca canvis tangibles en les àrees de 

desenvolupament, alt potencial i gestió de la informació. 

 La seva participació en la definició del model també contribueix a una millor 
alineació amb els objectius de l’organització. 
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AVALUACIÓ 

 Alguns dels indicadors que les persones expertes han creuat per mesurar 
l’impacte del model 70:20:10 són: 

o Percentatge de persones que s’avenen a iniciatives de 

desenvolupament per iniciativa pròpia. 

o Persones implicades en el disseny d’iniciatives d’aprenentatge. 

o Grups i comunitats de suport a l’aprenentatge. 

o Participació en l’elaboració i cura de continguts. 

o Persones que han estat identificades com a models o expertes internes. 

o Puntuació del component pràctic dels continguts i itineraris 

d’aprenentatge. 

NOU ROLS I PROCESSOS DE RH 

 SABER-HO: facilitar que les persones col·laboradores facin seu el material per 

mitjà d’una orientació a l’aplicació al lloc de treball. 

 VEURE-HO: animar les persones col·laboradores a observar els companys i 
companyes, cercar models, referents. 

 NECESSITAR-HO: obrir canals de comunicació i establir indicadors que 

permetran donar feedback sobre els reptes, progressos i resultats de la 
metodologia. Crear una cultura de l’aprenentatge que reconegui la compartició 

dels èxits i les idees amb la resta de l’equip. 

 FER-HO: crear situacions reals i entorns en les quals les persones 

col·laboradores puguin posar a prova les noves habilitats i coneixements. 

 VIURE-HO: estimular una cultura d’aprenentatge continu, de coaching informal i 
de comunitats d’aprenentatge. L’autoreflexió sobre els progressos i el 
reconeixement dels avenços són dos dels principals reforços del model. 
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L'experiència 

 

 KPMG és una xarxa global d’organitzacions de serveis professionals que 

ofereix auditoria, fiscalitat i assessorament financer i de negoci a 152 
països. És una de les quatre organitzacions més importants del món en 

l’àmbit dels serveis professionals. A Espanya compta amb més de 3.600 
professionals en 16 oficines situades a les principals ciutats. 

 El model d'aprenentatge 70:20:10 de KPMG impulsa la formació en el lloc 

de treball de manera que els coneixements tècnics dels seus 

professionals es posen a prova en projectes reals en els quals el rigor i 
l’exigència són màxims. Per això combinen la formació formal (facilitada 
des de l’organització) amb la informal i l’orientació a l’acompliment. 

 Els principis del model 70:20:10 tal com s’aplica a KPMG són: 

 L'aprenentatge passa a tot arreu: a través de l'experiència laboral, 
la col·laboració amb les persones escaients i l'educació formal. 

 El coneixement és fluid i ha de ser compartit per les persones d’un 
cap a l’altre de l’organització. 

 El fet de capturar les lliçons extretes de les experiències ha d’estar 

incrustat estructuralment en els cicles de vida dels projectes. 

 Els recursos i les millors pràctiques es comparteixen activament 

per tota la xarxa global. 

 Una de les claus del model és integrar la metodologia 70:20:10 amb la 

gestió del talent i el desenvolupament directiu. També el fet de 
prestar una especial atenció a l’aprenentatge informal. 

 Alguns dels beneficis d’implementar-lo han estat: 

 Reducció del temps d’aprenentatge passat en una aula.  

 Més aprenentatge sobre la base de la tecnologia. 

 Prioritat dels tallers i grups reduïts. 

 Potenciació de l’aprenentatge entre iguals. 
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 O2 és la marca comercial de Telefónica UK des de la seva adquisició el 
2006. Compta amb 25 milions de clients de serveis de telefonia mòbil i 

una cadena de 450 botigues. O2 també és propietària del 50% de Tesco 
Mobile.  

 Per iniciativa de la direcció d’aprenentatge i desenvolupament endegà 

una prova pilot del model 70:20:10 per familiaritzar l’equip directiu amb 

la metodologia en col·laboració amb la consultora Clear Lessons. 

 El programa de vuit setmanes de durada tingué els següents elements: 

 Intervencions formals mitjançant webinars. 

 Experiències: tasques concretes vinculades al treball amb suport 
d’eines i metodològic. 

 Estímul del diàleg i la col·laboració activa entre col·legues. 

 Les persones participants en el projecte en destacaren l’efecte 

acumulatiu de la combinació de metodologies (l’estímul i la varietat que 

suposa passar d’una aula virtual a converses personals i tasques 
concretes vinculades a la feina). 

 La implicació de la direcció sènior ha d’anar més enllà de simplement 

“signar” i aprovar la metodologia. El seu comportament i la dedicació a 

desenvolupar els seus propis equips és la marca més segura d’una 
translació al flux de treball diari. 

 Una altra lliçó de l’experiència és que la tecnologia és fonamental per 

oferir coneixements allà on es necessiten (point-of-need), eliminant 
redundàncies i coneixements superflus. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Jennings, Charles. 702010 - Towards 100% Peformance. Sutler Media, 2016. 

Kolb, David. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and 
Development. Pearson FT Press, 2014. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Aprenentatge en l'acció (vídeo) 

Vídeo de la III Jornada CEJFE/EDO (UAB) sobre experiències internacionals del 
model 70:20:10. Ponència de Graciela M. Falivene de la Universidad de 

Concepción d’Uruguai.  

https://youtu.be/A4LnlkSBRTc 

 

70:20:10 (vídeo en anglès) 

Xerrada de Charles Jennings, cofundador del 70:20:10 Institute i un dels 

màxims impulsors del model. 

https://youtu.be/t6WX11iqmg0 

 

70:20:10 Institute Blog 

Blog del 70:20:10 Institute centrat en aquest model. Aclariments sobre el 

funcionament i els mites associats a aquesta nova distribució de l’aprenentatge. 

https://702010institute.com/blog/ 

 

Wick, Cal. “The Origins and Evolution of 70-20-10”. 70-20-Learning Made 

Productive, 09/08/2016. 

Complet repàs als orígens acadèmics del model: exposa els articles i llibres 
fundacionals i les posteriors confirmacions empíriques arreu del món. 

http://www.70-20.com/70-20-10-origin-research-purpose/ 

 

Muntada, Manel. “Dificultades al aprendizaje informal”. Observatorio de 

Recursos Humanos, juliol de 2015. 

No tot són flors i violes en aquesta transició cap a models més vivencials i 

informals d’aprenentatge. Manel Muntada, expert en gestió del coneixement i 
desenvolupament i canvi organitzatiu, repassa les principals resistències al 

canvi. 

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11813-dificultades-al-aprendizaje-

informal  

https://youtu.be/A4LnlkSBRTc
https://youtu.be/t6WX11iqmg0
https://702010institute.com/blog/
http://www.70-20.com/70-20-10-origin-research-purpose/
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11813-dificultades-al-aprendizaje-informal
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11813-dificultades-al-aprendizaje-informal

