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Learning by doing 
“L’aprenentatge és experiència; tota la resta és 

informació.”  

Albert Einstein 
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Què és? 

Les persones aprenem d’allò que llegim, que sentim, que memoritzem... però, 
sobretot, aprenem d’allò que fem. Saber la teoria d'un tema ens pot donar 

informació molt valuosa, però únicament es convertirà en coneixement real a 
través de la pràctica. Ho demostra el fet que les persones ens trobem en un 
procés d'aprenentatge continu en el que la recepció de noves dades i 

informacions habitualment implica l'oblit d'altres anteriors. 

Com podem aconseguir que el coneixement sigui profund i que els 
ensenyaments no caiguin en l'oblit? Segons les persones expertes, és 
fonamental aterrar els conceptes teòrics i convertir-los en alguna cosa tangible. 

Moltes empreses i centres educatius ja ho tenen en compte i opten per emprar 
una metodologia d'aprenentatge orientada a l'acció, coneguda com a learning 
by doing. 

✓ El learning by doing és una metodologia basada en aprendre a través 
de la pràctica. Es tracta, doncs, d'una aposta per l'aprenentatge rellevant 
i actiu, complementat per coneixements adquirits de forma teòrica i més 
passiva. Aquest concepte, que va ser ideat pel filòsof i pedagog nord-

americà John Dewey, es va aplicar primer en el camp educatiu, però 
també té rellevància en l'àmbit de la gestió de les organitzacions. 

• És fonamental per a les empreses que les persones que hi 
treballen puguin traslladar a la vida professional allò que han 

après a les formacions, convertint-se així en un motor de canvi per 
a la seva organització. Tal com s'explica en l'article “Learning by 

doing, la metodología orientada a la acción” de Talentiam, per 
aconseguir-ho el més efectiu és desenvolupar l'aprenentatge 
dins d'un context real i concret. Per què? 

❖ Exigeix a les persones participants que s'involucrin activament. 

❖ Afavoreix el desenvolupament de capacitats bàsiques en l'àmbit 
de la gestió empresarial, com el lideratge d'equips i la resolució 

de problemes. 

❖ Fomenta l'intercanvi d'idees entre participants i l'aprenentatge 
a través de processos de 'prova-error'. 

❖ Fomenta la innovació.  

❖ Possibilita la realització d'una autoavaluació, que pot ser també 
una font d'aprenentatges. 

 

 

https://www.talentiam.com/es/blog/learning-by-doing-metodologia-accion/
https://www.talentiam.com/es/blog/learning-by-doing-metodologia-accion/
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• Com es desenvolupa habitualment el procés de learning by 
doing a les formacions empresarials? En el mateix article de 
Talentiam s'explica que aquest tipus d'aprenentatges solen basar-se 

en el plantejament d'accions que han de ser resoltes en grup. Es 
simulen situacions que obliguen a les persones participants a prendre 

decisions estratègiques. Posteriorment, s'analitza l'impacte de les 
accions tenint en compte el context concret en què s'han produït i es 
coneixen les conseqüències que han tingut o poden tenir en un futur. 

❖ L'objectiu de la persona formadora és que al llarg d'aquest 
procés els/les participants desenvolupin habilitats i 
aptituds (que seran diferents depenent del tipus de formació) i 
que experimentin per plantejar possibles solucions. 

Eines 

Vivim en un context de canvis constants i s'han de buscar noves formes 
d'ensenyar i de treballar que afavoreixin la correcta evolució i adaptació tant 
d'estudiants com d'empreses. Per això, com s'exposa en l'article de RRHH Press 
La 4ª Revolución Industrial acaba con los métodos de formación y educación 

tradicionales, basat en l'estudi d'ESIC Últimas Tendencias en Formación, 
Capacitación y Aprendizaje, hem d'evolucionar cap a un nou sistema educatiu 

influenciat pels següents factors de canvi: 

✓ Estudiants actius: l'educació és un procés continu que es prolonga al 
llarg de la vida, de manera que les persones que es formen en l'actualitat 
i que seguiran fent-ho en un futur pertanyen a diverses generacions 

diferents (Generació Alpha, Generació Z, Millennials, Generació X, Baby 
Boomers). Totes elles tenen característiques diferents i l'ensenyament 
s'ha d'adaptar a les seves preferències. Així doncs, també s'han de tenir 

en compte les necessitats de les noves generacions, que són 
veritablement digitals. Aquestes demandaran mitjans interactius i 

buscaran experimentar i col·laborar per poder aprendre. 

✓ Entorn actual: vivim en un món hiperconnectat gràcies a la globalització 
i a Internet i en el qual les fronteres es creen i es destrueixen 
constantment. Això fa que, tot i l'augment dels radicalismes, hi hagi una 

major acceptació de les diferències i que es fomenti el respecte. En un 
món global, l'educació tampoc entén de fronteres. L'aprenentatge 
d'idiomes, doncs, es dibuixa com un fet fonamental en el plantejament 

del nou sistema educatiu. 

✓ Models educatius: són moltes les escoles i centres de formació que ja 
han començat a utilitzar noves metodologies per garantir que els seus 
alumnes sàpiguen adaptar-se als canvis i estiguin preparats per als 

reptes futurs. A més del "learning by doing", alguns d'aquests nous 
mètodes són: 

https://www.rrhhpress.com/talento/37648-la-4o-revolucion-industrial-acaba-con-los-metodos-de-formacion-y-educacion-tradicionales
https://www.rrhhpress.com/talento/37648-la-4o-revolucion-industrial-acaba-con-los-metodos-de-formacion-y-educacion-tradicionales
https://cdn5.icemd.com/app/uploads/2018/12/Estudio_Tendencias-en-Educacion.pdf
https://cdn5.icemd.com/app/uploads/2018/12/Estudio_Tendencias-en-Educacion.pdf
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• Flipped classroom: s'aprèn fora de l'aula i es posa en pràctica i es 
comparteix dins d'aquesta. 

• Blended learning: es combinen el format online i el presencial, a 
més d'alternar diferents sistemes i formes d'aprenentatge. 

• Hiperpersonalització: converteix l'aprenentatge en un "viatge 
individualitzat", especialment en el món online ja que permet una 

major adaptació al ritme de cada alumne/a. 

✓ Noves habilitats: els llocs de treball del futur seran molt diferents als 
que hem conegut fins al moment i, en conseqüència, també ho seran les 
habilitats demandades per realitzar-los. És per això que s'ha de preparar 

als més joves perquè sàpiguen desenvolupar-les. En l'estudi d'ESIC es 
destaquen les capacitats i habilitats relacionades amb el Design Thinking, 
el Mindful Learning, la Responsabilitat Social, les Soft Skills i el 

Blockchain com a algunes de les més importants. 

✓ Influència tecnològica: l'educació tampoc pot perdre de vista l'evolució 
de les tecnologies, ja que la Intel·ligència Artificial, els chatbots i els 
robots o el Mobile-Learning condicionaran les futures necessitats del 

mercat laboral i, per tant, la formació. És per això que cada vegada més 
s'estan aplicant les noves tecnologies a l'aula. 

 

La dada 

Cada vegada són més els estudis que demostren que l'aprenentatge basat en 
l'experiència és positiu per als/a les alumnes de tots els àmbits acadèmics, 

també per a aquelles persones que en un futur esperen tenir responsabilitats de 
gestió. Així ho demostra una prova que es va dur a terme entre els/les 
estudiants que cursaven l'assignatura "Management Skills" en una Escola de 

Negocis espanyola, tal com s'exposa en l'estudi publicat al Journal of Innovation 
& Knowledge, Promoting innovative experiential learning practices to improve 

academic performance: Empirical evidence from a Spanish Business School. 

✓ Els/les estudiants d'aquesta assignatura van realitzar una activitat 
pràctica consistent en passar entre 15 i 20 hores amb un mànager o 
executiu d'una empresa real per tal d'aconseguir una major 

comprensió de les habilitats que implica el treball de gestió. A través de 
l'observació directa i de la realització d'entrevistes, es pretenia que 
els/les alumnes comprenguessin millor els conceptes teòrics treballats 

anteriorment i, alhora, n’adquirissin de nous. Posteriorment, havien de 
lliurar un informe en què s’analitzessin les competències d'aquest 

mànager. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X18300015
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X18300015
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✓ Les conclusions extretes de l’activitat demostren l'efectivitat de les 
metodologies d'aprenentatge basades en l'experiència: 

• Els/les estudiants capten els coneixements teòrics al mateix temps 
que els posen en pràctica, ampliant així les seves perspectives i 

aconseguint un major desenvolupament personal. La conseqüència 
directa són unes millors qualificacions a l'examen final. 

• L'entusiasme i motivació dels estudiants, així com el seu grau 
d'implicació, solen ser majors en aquest tipus d'experiències que quan 
es fan servir mètodes d'aprenentatge tradicionals, la qual cosa es 

tradueix en un millor rendiment dins de l'assignatura. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MÈTODE MICEA: AULA DINÀMICA, AUTOAPRENENTATGE I TREBALL EN 

EQUIP 

Una manera d'aprendre en equip i a través de la pràctica és emprant el mètode MICEA 

(Metodologia Interdisciplinària Centrada en Equips d'Aprenentatge). Tal com 
s'explica en l'article Aprender haciendo en la virtualidad, de Mercedes Alba i Crescencio 
Orrego i publicat a Ciencia y Poder Aéreo, aquesta metodologia comprèn cinc estratègies 
de treball. A continuació, exposem les tres primeres: 

• Aula dinàmica: és el moment d'ensenyament presencial, durant el qual el 
centre és el docent. Sovint es coneix també com a "seminari problematitzador". 
Quan s'empra aquesta estratègia, el/la formador/a explica conceptes, aclareix 
continguts i comparteix experiències. Però no es tracta d'una classe magistral, 

sinó que es creen espais perquè cada participant interactuï amb el/la formador/a 
i amb els altres membres de l'equip. 

• Autoaprenentatge: es tracta d'un aprenentatge centrat en la persona que 
participa en la formació i es desenvolupa en format virtual. Aquesta estratègia 

busca fomentar l'autonomia i independència del/de la participant a través de 

l'estudi de documents relacionats amb el tema que s'aborda. D'aquesta manera, 
s'aconsegueix una comprensió crítica. 

• Treball en equip: en aquest cas, l'aprenentatge se centra en l'equip. 
Anteriorment, durant el seminari presencial conduït pel/per la professor/a o 

formador/a, es planteja un treball pràctic directament vinculat amb el temari i 
que s'ha de fer en grup. Tot i que les experiències desenvolupades es 
comparteixen i les revisa l'equip, aquesta estratègia de treball es pot 
implementar en format virtual. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5682895
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L’experiència 

 

La Universidad de Mondragón és una universitat privada que va ser creada 
l’any 1997 i que pertany a la Corporació Mondragón. El seu campus principal es 
troba a Mondragón (Guipúscoa), però compta amb set campus més distribuïts 
per diferents municipis del País Basc. A més, té laboratoris ubicats en diverses 

ciutats espanyoles (Madrid, Barcelona, València, etc.), així com en altres 
països. Actualment, ofereix un total de 17 titulacions de grau i 15 de postgrau i 

compta amb 530 professors/es i gairebé 6.000 alumnes.  

✓ Ja fa alguns anys que la Universidad de Mondragón va posar en marxa, al 
costat del col·lectiu TeamLabs, el Grau oficial en Lideratge, 
Emprenedor i Innovació, també conegut com LEINN. El seu èxit va fer 
que posteriorment es traslladés el model a Madrid i Barcelona, 

consolidant així aquesta opció formativa a Espanya. L'objectiu del grau 
és formar professionals capacitats per treballar en un món globalitzat i 

multilingüe, que puguin liderar la creació d'empreses i actuar com a 
agents de canvi en organitzacions ja existents. Per aconseguir-ho, 

consideren que el mètode idoni d'aprenentatge és el Learning by 
Doing. 

MÈTODE MICEA: ACOMPANYAMENT I SOCIALITZACIÓ 

Perquè el procés sigui complet i es puguin aconseguir els resultats esperats, és 

imprescindible que es produeixi un acompanyament de l’alumne/a per part del/de la 
formador/a durant tot l'aprenentatge i que, finalment, es posin en comú les 
experiències dels diferents equips. Per això, el mètode MICEA comprèn dues 
estratègies de treball addicionals: 

• Tutoria i acompanyament: aquesta estratègia de treball es basa en 
assessorar la persona participant al llarg de tot el procés d'aprenentatge i es 
realitza també virtualment. Depenent del tipus de formació, s'optarà per 

organitzar les tutories a nivell individual o en equip. 

• Socialització d'experiències i aprenentatge dels diferents equips: 

aquesta estratègia de treball es podrà desenvolupar virtualment o 
presencialment. Cada equip dona a conèixer les seves experiències als/a les 
altres participants del curs o formació en base als documents desenvolupats 
prèviament. Es tracta d'un dels moments més importants de tot el procés 

perquè es construeix el coneixement a partir de la reflexió sobre la pràctica. 
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• Com aconsegueixen que els alumnes aprenguin fent? Tal 
com s'explica en l'estudi de Vicent Gassó, Aitor Lizarza Martin i 
Enrique García, “Learning by doing” – Formando en competencias 

para el emprendimiento. Estudio de caso: Grado en Liderazgo 
Emprendedor e Innovación (LEINN), aquest Grau es caracteritza 

per utilitzar metodologies innovadores i actives com: 

❖ L'aprenentatge en equip amb empreses reals: es busca 
desenvolupar les competències individuals a través de la 
feina conjunta. Per aconseguir-ho, els/les alumnes formen 

empreses d'entre 10 i 15 persones. D'aquesta manera, se'ls 
proporciona un entorn real on experimentar. Aquest 
projecte es prolonga al llarg dels quatre cursos del Grau. 

❖ La realització de pràctiques anuals a l'estranger: es fan 
estades empresarials a l'estranger cada any (d'1 a 4 mesos 
per curs), la qual cosa ha de servir a l'alumnat per adquirir 
noves competències a nivell pràctic. Aquests processos 

d'aprenentatge pràctics es complementen amb formació 
teòrica. 

❖ L'aprenentatge en espais d'emprenedoria i innovació 
empresarial: les principals activitats d'aprenentatge que 

realitza l'alumnat tenen lloc en laboratoris d'emprenedoria -
similars als espais co-working-, amb l'objectiu d'afavorir la 

creativitat i l'experimentació. 

❖ Els/les estudiants són protagonistes del procés 
d'aprenentatge teòric/pràctic: el professor no és un 
ponent magistral, sinó que exerceix un paper de 
facilitador/coach del procés d'aprenentatge. 

 

 

Cetelem és un banc de crèdit especialista en préstecs personals amb seu a 
París. Cetelem, que és la marca comercial de finançament del BNP Paribas, va 
ser creat l’any 1953 per Jacques de Fouchier. Actualment, està establert a 30 
països i compta amb 27 milions de clients. 

✓ Tal com s'explica en l'article de Capital Humano Cetelem: Desarrollando 
líderes que dejan huella, l'any 2011 el Departament de Recursos Humans 
del banc va llançar el projecte Impulsa, que té com a base el Learning 
by Doing. El seu objectiu era que mànagers i especialistes de l'empresa 

desenvolupessin competències clau i, al mateix temps, complir amb la 
seva promesa de tenir cura de les persones col·laboradores. L'any 2012, 

RH Asesores es va incorporar al projecte per liderar una de les vuit rutes 
que comprèn, en la qual van participar 19 mànagers i que es va 
desenvolupar a través de la metodologia Leadership Improving. 

https://www.researchgate.net/publication/318403685_'Learning-by-Doing'_-_Formando_en_Competencias_para_el_Emprendimiento_Estudio_de_Caso_Grado_en_Liderazgo_Emprendedor_e_Innovacion_LEINN
https://www.researchgate.net/publication/318403685_'Learning-by-Doing'_-_Formando_en_Competencias_para_el_Emprendimiento_Estudio_de_Caso_Grado_en_Liderazgo_Emprendedor_e_Innovacion_LEINN
https://www.researchgate.net/publication/318403685_'Learning-by-Doing'_-_Formando_en_Competencias_para_el_Emprendimiento_Estudio_de_Caso_Grado_en_Liderazgo_Emprendedor_e_Innovacion_LEINN
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/13171-cetelem-desarrollando-lideres-que-dejan-huella
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/13171-cetelem-desarrollando-lideres-que-dejan-huella
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• En què va consistir? Durant un període de 15 mesos els/les 
professionals que participaven en el projecte van tenir diferents 
experiències l'objectiu final de les quals era l'aprenentatge (formal o 

informal): tallers vivencials, seminaris, lectures, activitats, compartir 
pràctiques a través de la xarxa social interna, etc.  

• Com es va implementar?  

❖ Abans d'iniciar el programa: es va realitzar un anàlisi de la 

situació de partida i es va posar en marxa una prova pilot (que 
va durar 1 jornada) amb l'equip de Recursos Humans, la qual 

cosa va permetre ajustar la proposta. 

❖ Quan el programa ja estava en marxa: un cop presentat el 
programa, es van fer fins a tres reunions presencials de 

coaching grupal. A més, es va realitzar un seguiment online de 
l'experiència dels/de les participants de manera continuada. 

❖ Últims passos: com en tots els projectes, va ser necessària 
una avaluació posterior. A més, es va elaborar un informe en 
què es recollien els resultats. 

✓ L'experiència va ser valorada molt positivament per part dels/de les 
empleats/des i els/les responsables de Recursos Humans van concloure 
que havien millorat les competències de les persones participants i també 
els seus resultats de negoci. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa    

Botella, Fernando. ¿Cómo entrenar la mente? Y aprender de forma exponencial. 
Madrid: Alienta Editorial, 2020 

Roberts, Jay W. Beyond Learning by Doing: Theoretical Currents in Experiential 
Education. Nova York: Routledge, 2011  

Blanchard, Ken. ¡Saber y hacer! Ponga en práctica su conocimiento. Barcelona: 
Granica, 2008 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Sevillano, Elena. “Si no se hace, no se aprende”. El País, 26/04/2020. 
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En tots els nivells educatius, l'ensenyament tradicional a través de classes 
magistrals segueix sent predominant. No obstant això, cada vegada és més 
freqüent que s'opti per maneres més innovadores d'ensenyar. Els simuladors, 

els jocs de rol o els 'escape rooms' entrenen el treball en equip, l'adaptabilitat, 
la creativitat, la comunicació o la gestió de conflictes i són cada vegada més 

habituals en escoles de negocis. 

https://elpais.com/elpais/2020/04/17/actualidad/1587120354_061852.html  

 

Cóppulo, Sílvia. “Learning by doing”. El Periódico, 19/10/2020.  

Article d'opinió en el qual la periodista i psicòloga Sílvia Cóppulo reflexiona, 
partint de la seva experiència, sobre la necessitat d'experimentar per aprendre. 
Proposa aprofitar el moment actual de canvis per adoptar noves maneres de 

formar i aposta per "aprendre fent", tant en les universitats com en les 
organitzacions. 

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20201019/learning-by-doing-articulo-
silvia-coppulo-8163881 

 

Coquillat, Mario. “’Learning by doing’ en la gestión de proyecto”. Global Campus 
Nebrija, 26/09/2017.  

Es tracta d'un article de Mario Coquillat, professor del Màster de gestió de 
projectes de la Universitat Nebrija. Parla del Learning by doing com una manera 

d'evitar que el que s'ensenya a les aules estigui desconnectat de les necessitats 
de les organitzacions i de la realitat existent en el món professional. 

https://www.nebrija.com/medios/nebrijaglobalcampus/2017/09/26/learning-
by-doing-en-la-gestion-de-proyectos/ 

 

Learning by Doing 

En aquest curiós vídeo es donen a conèixer els beneficis d’"aprendre fent" 
d'acord amb l'experiència d'un grup d'estudiants de disseny que van participar 
en un projecte de renovació de l'edifici de la universitat en la que cursaven els 

seus estudis. El seu cas demostra que construir, equivocar-se, investigar i 
escoltar és el que ens fa aprendre. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Y11i--AhbE 

 

Pàmies, Dani. “El futuro de la educación según los jóvenes”. Inusual, 2015. 

A partir de la seva experiència com a jutge en una final de la Micro First Lego 
League (FLL) d'un col·legi de Barcelona, l'autor explica el seu funcionament i 
l'atracció que genera la tecnologia entre els joves, i reflexiona sobre el futur de 
l'educació. 

https://elpais.com/elpais/2020/04/17/actualidad/1587120354_061852.html
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20201019/learning-by-doing-articulo-silvia-coppulo-8163881
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20201019/learning-by-doing-articulo-silvia-coppulo-8163881
https://www.nebrija.com/medios/nebrijaglobalcampus/2017/09/26/learning-by-doing-en-la-gestion-de-proyectos/
https://www.nebrija.com/medios/nebrijaglobalcampus/2017/09/26/learning-by-doing-en-la-gestion-de-proyectos/
https://www.youtube.com/watch?v=3Y11i--AhbE
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https://inusual.com/es/blog/el-futuro-de-la-educacion-segun-los-jovenes  

 

Unitats de Coneixement relacionades 

• Reskilling (2020): https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-
blog/14790-reskilling  

• Desaprendre (2018): https://factorhuma.org/ca/unidades-de-
conocimiento-blog/13702-desaprendre  
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