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Biaixos cognitius en la 
gestió 

“La veu de la raó pot ser més tènue que la veu alta i 

clara d'una intuïció errònia.”  
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Què és?  

Sovint no som prou conscients de la influència que tenen les nostres creences, 
pensaments i sensacions en les nostres accions. Les decisions que prenem, fins 

i tot aquelles que considerem que són racionals i que s'han adoptat sobre la 
base d'informació objectiva, poden estar determinades per biaixos cognitius. És 
evident, doncs, que aquestes motivacions que no tenen res a veure amb la 

lògica poden condicionar la nostra vida personal. Però, són realment 
importants els biaixos cognitius en l'àmbit empresarial i de gestió? Les 

persones expertes ho tenen clar: poden afectar l'evolució del conjunt de les 
organitzacions, influint en la seva capacitat d'innovació i competitivitat i en el 
seu funcionament intern. 

✓ Què es un biaix cognitiu? Segons l’article Qué es el sesgo cognitivo y 
por qué es importante en los negocios, publicat a Brainvestigations, és 

“una interpretació errònia sistemàtica de la informació disponible que 
exerceix influència en la manera de processar els pensaments, emetre 

judicis i prendre decisions”. El concepte va ser en realitat encunyat pels 
psicòlegs Kahneman i Tversky al 1972.  

• Els factors que sovint tenen més pes que la raó i la lògica en la 
presa de decisions i que solen desembocar en biaixos cognitius són 

la influència social, les motivacions emocionals o ètniques i 
les implicacions culturals. Però no podem obviar d’altres 
aspectes que també poden derivar en biaixos. És el cas de les 

distorsions que es poden produir en la recuperació dels records. 

✓ És fàcil que considerem que els biaixos cognitius són propis dels humans 
i que les màquines podrien ser una valuosa eina per evitar-los. Però la 
veritat és que els tenim tan arrelats que de vegades fins i tot els hem 

transmès a la Intel·ligència Artificial. Així s'explica en l'article La 
inteligencia artificial no es un buen jefe de personal, publicat a La 

Vanguardia, on s'exemplifica a través d'un experiment realitzat per 
Amazon on es va demostrar que el software tenia prejudicis a l'hora de 
seleccionar dones per a un determinat lloc de treball. La principal raó és 

que el sistema va aprendre dels prejudicis humans que havien incidit en 
els processos de selecció anteriors.   

✓ En definitiva, hauran de ser els humans els qui evitin la influència 
dels biaixos en les decisions. Això és possible? Tal com explica 

Pedro Rey, professor d'Economia del Coneixement d'Esade, en l'article 
¿Por qué decides lo que decides? Así afectan los sesgos cognitivos a 

nuestro pensamiento racional, publicat a La Vanguardia, és fonamental 
que cadascú s'analitzi a si mateix per veure a quins biaixos és més 
procliu. A més, el professor de Psicologia Ramón Nogueras explica en el 

mateix article que hi ha algunes tècniques que poden ajudar a 
disminuir aquests errors: 

https://www.brainvestigations.com/neurociencia/sesgo-cognitivo-negocios/
https://www.brainvestigations.com/neurociencia/sesgo-cognitivo-negocios/
https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14412-la-inteligencia-artificial-no-es-un-buen-jefe-de-personal
https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14412-la-inteligencia-artificial-no-es-un-buen-jefe-de-personal
https://www.lavanguardia.com/vivo/20190825/463658537482/como-decidimos-sesgos-cognitivos-afectan-pensamiento-racional-cerebro.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/20190825/463658537482/como-decidimos-sesgos-cognitivos-afectan-pensamiento-racional-cerebro.html
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• Obligar-se a ampliar les opcions a l’hora de prendre una 
decisió.  

• Buscar informació en contra de l’opció preferida de la 
majoria.   

• Aprendre a gestionar les emocions a curt termini:   

❖ Pensar les conseqüències de la decisió a curt i mitjà termini per 
disminuir l'ansietat. 

❖ Plantejar-se una decisió pròpia com si l'hagués de prendre un 
tercer i preguntar-se què és el que se li hauria d'aconsellar.   

 

Eines 

Són molts els biaixos cognitius que poden induir els managers a prendre males 
decisions. Una manera d'intentar-los evitar és ser conscients que es 

produeixen. A aquest efecte, recollim alguns dels biaixos que s'observen amb 
més freqüència. Segons l'article Daniel Kahneman: 8 sesgos cognitivos que 
causan malas decisiones, escrit per A. Carlos González i publicat a Grandes 

Pimes, els més destacats són els següents: 

✓ Biaix de supervivència: tenim tendència a fixar-nos en aquelles 
persones que han tingut èxit en un determinat àmbit d'activitat, 
sobrevalorant les seves estratègies tàctiques i sense tenir en compte que 

aquestes han estat emprades per altres persones que, en canvi, han 
fracassat. Posar el focus en els supervivents o guanyadors pensant que 

seguint els seus passos podrem córrer la mateixa sort pot ser un gran 
error. 

✓ Biaix del resultat: amb una mirada retrospectiva, és relativament 
senzill trobar una explicació a l'èxit d'una persona determinada. El mateix 

passa amb el fracàs. Però sovint les explicacions estan clarament 
influenciades i esbiaixades pel resultat obtingut. 

✓ Biaix d'aversió a la pèrdua: són molts els/les que tenen tendència a 
preferir evitar les pèrdues, tot i que això impliqui reduir o eliminar les 
possibilitats d'obtenir guanys. La por d'arriscar el que ja posseeixen o 

donen per fet pot portar els/les managers a prendre decisions 
inadequades i perjudicials per a l'organització. 

✓ Biaix de disponibilitat: aquesta distorsió de la realitat fa que 
considerem més importants aquells fets o esdeveniments sobre els quals 

tenim informació de forma recurrent o que hem conegut recentment. 

https://www.grandespymes.com.ar/2017/10/10/daniel-kahneman-8-sesgos-cognitivos-que-causan-malas-decisiones/
https://www.grandespymes.com.ar/2017/10/10/daniel-kahneman-8-sesgos-cognitivos-que-causan-malas-decisiones/


U n i t at  d e  C on ei x e m en t  –  B i ai x os  c og ni t i us   
e n  l a  g es t i ó  

Novembre 2 0 2 1  
 

factorhuma.org    -4- 

• González ho exemplifica amb les notícies relacionades amb situacions 
o fets violents. Segons diverses investigacions, ens trobem a l'època 
més pacífica de la història. Tot i això, la visió de la majoria no sembla 

ser la mateixa, en part pel fet que els mitjans de comunicació 
destaquen diàriament notícies relacionades amb successos violents. 

Si ho traslladem a l'àmbit empresarial, si algú ha tingut recentment 
un fracàs en un negoci determinat fàcilment associarà un nou intent 
d'emprenedoria al fracàs. 

✓ Biaix de confiança: tal com es recorda en l'article esmentat, una 
persona que fracassa diverses vegades seguides és probable que arribi a 
pensar que és una fracassada. El mateix passa amb l'èxit, cosa que és 
igualment perillosa. Una persona que habitualment té èxit ha de tenir 

present a l'hora de prendre decisions que algun dia es pot equivocar i 
fracassar. 

✓ Regressió a la mitjana: en una situació en què hi ha diferents 
competidors amb talent i preparació similars, el que més recentment ha 

obtingut uns resultats molt per sobre dels que han aconseguit la mitjana, 
probablement no aconseguirà el mateix èxit en la següent ocasió. Passa 

el contrari amb aquells que han obtingut recentment uns resultats 
pèssims. En el seu cas, el més probable és que la propera vegada ho 
facin com a mínim millor. 

✓ Biaix de la confirmació: “Es refereix a la nostra tendència a buscar i a 
veure informació que confirmi les nostres creences, però alhora ignorar la 
informació que les contradiu”, afirma González. És recomanable, doncs, 
que ens plantegem que algunes creences que tenim profundament 

arrelades poden ser errònies i que aprenguem també d'informacions que 
s'allunyen del que nosaltres considerem que són veritats absolutes. 

✓ Biaix de compromís: tal com explica González, aquest biaix té a veure 
amb “la tendència a fer servir una pèrdua, ja sigui de temps o diners, 

com a excusa per augmentar aquesta pèrdua”. 

• Ho exemplifica amb el menjar: quan algú no té més gana pot pensar 
que no ha de deixar menjar al plat perquè hi ha gent sense les 
mateixes oportunitats que ell/ella i que passa gana. Per això, acaba 

menjant sense ganes. D'aquesta manera, tanmateix, tampoc no està 
ajudant les persones que no tenen la mateixa sort que ell/ella.  
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La dada 

Els processos de selecció de personal estan condicionats pels biaixos dels 
professionals que els fan. S'explica en l'article 9 de cada 10 procesos de 

selección de personal aplican sesgos perjudiciales para las empresas, publicat a 
Observatorio de Recursos Humanos. En aquest article es fa referència a una 
anàlisi realitzada per Hiwook, una plataforma que facilita la contractació sense 

biaixos avaluant les competències que realment tenen les persones aspirants. 
S'ofereixen dades com les següents: 

✓ El 90% dels processos de selecció de personal estan condicionats 
per biaixos. Segons Hiwook, quin tipus de biaixos són els més 

habituals? 

• Relacionats amb l'edat de l'aspirant: el 70% de les contractacions 
del darrer any no van seleccionar persones més grans de 55 
anys. Però els biaixos també afecten l'accés a l'ocupació per part de 

les més joves, a qui es pressuposa poc coneixement per la seva curta 
experiència. 

• Relacionats amb el gènere del/de la candidat/a: les dones tenen 
fins a un 33% menys de possibilitats de ser seleccionades 

davant dels homes, la qual cosa es relaciona directament amb 
aquest biaix que es comença a consolidar des de la infància associant 
certes professions a un determinat gènere. 

• Relacionats amb la titulació de l'aspirant: sovint s'atribueixen a la 
persona certes característiques relacionades amb estereotips 
vinculats a la seva formació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/9-de-cada-10-procesos-de-seleccion-de-personal-aplican-sesgos-perjudiciales-para-las-empresas.html
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/9-de-cada-10-procesos-de-seleccion-de-personal-aplican-sesgos-perjudiciales-para-las-empresas.html
https://factorhuma.org/ca/actualitat/recomendamos/webs/14569-hiwook-contractar-per-les-competencies-i-no-pel-que-diu-el-curriculum
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ EN BIAIXOS INCONSCIENTS: PRIMERES PASSES 

Tot i que és important conscienciar sobre l'existència de biaixos, no sempre n'hi ha 

prou. En l'article Unconscious Bias Training That Works, publicat a Harvard Business 
Review, es parla d'un mètode de formació que ensenya les persones a gestionar els 
seus prejudicis, a canviar el seu comportament i a fer un seguiment del seu procés: 

• Posar èmfasi en que “tu tens el poder”: es tracta d'empoderar els líders o 

empleats perquè canviïn, superant la veu interior que sovint els diu “he nascut 
així i no hi puc fer res”. Algunes maneres de fer-ho són: 

❖ Superant la negació: fins i tot sent conscients de l'existència d'un biaix, 
sovint n'ignorem l'abast i les conseqüències. De fet, en alguns casos el 

biaix és subtil i les persones no admeten que hi ha un prejudici, per la 
qual cosa no poden abordar-lo. 

❖ Centrant-se en el potencial de creixement: als participants a la 

formació se'ls ensenya que el biaix no és inevitable. Per ajudar a créixer 

els empleats, algunes empreses els proposen que reflexionin per escrit 
sobre qualsevol situació en què es vegin actuant amb prejudicis o bé 
mostren exemples de biaixos en forma de vídeos per fomentar la reflexió. 

❖ Proporcionant exemples de com canviar el comportament. 

❖ Trencant els estereotips: una manera de fer-ho és exposant els qui 

participen a la formació davant d'informació no estereotipada. 

• Crear empatia: les investigacions demostren que tenim menys empatia per les 

persones diferents de nosaltres i, com a resultat, és probable que les tractem 
pitjor. Tanmateix, hi ha maneres de fomentar l'empatia: 

❖ Oferint oportunitats per adoptar la perspectiva dels altres. 

❖ Mantenint discussions en grups reduïts perquè les persones coneguin 

les experiències i opinions dels altres. 

https://hbr.org/2021/09/unconscious-bias-training-that-works
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FORMACIÓ EN BIAIXOS INCONSCIENTS: EL COMPROMÍS DE 

L’ORGANITZACIÓ 

El darrer pas que perquè la formació sigui efectiva és: 

• Establir una estratègia més àmplia per aconseguir un impacte més 
gran: quan la formació va acompanyada d'un rotund suport per part de 

l'organització, els/les treballadors/es s'impliquen més. Ho poden demostrar: 

❖ Construint els fonaments: les organitzacions poden recopilar dades 
relacionades amb les percepcions d’empleats/des sobre la inclusió i sobre 
on es poden estar produint errors en els processos com el de selecció o 

en les avaluacions d'acompliment. Així s'observarà quin és el tipus de 
formació que pot tenir més impacte en els empleats. 

❖ Mesurant l'efectivitat de la formació mitjançant la realització 
d'enquestes i un seguiment del conjunt del procés. 

❖ Revisar i reconsiderar les seves polítiques. 

FORMACIÓ EN BIAIXOS INCONSCIENTS: ALTRES RECOMANACIONS 

Segons el mateix article de Harvard Business Review, aquesta formació comprèn altres 

propostes efectives que es poden dur a terme. Per exemple: 

• Fomentar la interacció entre persones de diferents grups: així s'afavoreix 
que disminueixi el nostre estrès o tensió quan ens trobem amb persones 

diferents de nosaltres i, a més, es contribueix a reduir els prejudicis. A l'hora de 
treballar en grup es recomana: 

❖ Fomentar la curiositat, ja que aquesta ens impulsa a conèixer millor els 
altres en comptes de fer suposicions. 

❖ Instar els empleats a fer un seguiment de les seves interaccions: 

és important animar-los a reflexionar sobre com passen el seu temps a la 
feina i amb qui. També és bo que pensin en si les seves eleccions en els 
repartiments de tasques indiquen biaixos, per exemple. 

• Fomentar les bones pràctiques i l'aprenentatge continu: si els líders volen 

que l'organització sigui més diversa, s'han d'implicar juntament amb els 
treballadors a l'hora d'implementar els ensenyaments que proporciona la 
formació en biaixos inconscients. Algunes maneres de fer-ho són: 

❖ Trobant un/a mentor/a i sol·licitant comentaris: sovint no som 

realment conscients dels nostres propis prejudicis i de com aquests 
afecten els altres. Per això, es recomana a les persones en rol de 
lideratge que busquin un/a mentor/a que les pugui ajudar a percebre els 

seus propis biaixos. 

❖ Seguint la millora: hi ha d'haver un seguiment per part dels líders dels 

canvis que es produeixen en el comportament dels treballadors i 
treballadores arran de la formació. A més, és fonamental que hi hagi un 
reconeixement del mèrit de la persona participant. 
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L’experiència 

            

TechHeroX és una startup EdTech que ajuda les empreses a facilitar la 
formació als seus treballadors i treballadores en àmbits com el de la 

ciberseguretat i ho fa a través de microhistòries formatives que reben 
mitjançant la seva aplicació mòbil. La CEO i fundadora, María Laura Mosqueda, 

explica que “la seva filosofia és que la formació que té pinta de formació 
avorreix i deixa de ser eficient”. Per això, els seus continguts són amens i 
atractius. TechHeroX va ser nomenada al 2019 per l'INCIBE com una de les 10 

startups més disruptives en Ciberseguretat i, al 2020, va ser una de les 8 
startups europees triades per Google per al seu programa d'Acceleració en 

Ciberseguretat.  

✓ Tal i com s’explica en l’article d’Equipos&Talento Código Naranja, el 
innovador programa de microhistorias de TechHeroX, l’startup TechHeroX 
ha posat en marxa el programa Codi Taronja a Naturgy per gestionar 

els riscos de ciberseguretat als quals s'han enfrontat les organitzacions 
arran de la implantació generalitzada del teletreball. Com es detalla en 
l'article, es tracta d'“un pla de formació en Ciberseguretat i Protecció de 

Dades basat en webinars i microhistòries, a través de vídeos, podcasts, 
cartes digitals, infografies interactives i trivials”.  

• Per què és important aquest tipus de formació? La fundadora de 
TechHeroX explica, en una entrevista a elderecho.com, que alguns 

dels factors determinants en els incidents cibernètics són l'excés de 
confiança, la negligència i la manca d'autoconeixement de les 

persones integrants de les plantilles sobre les vulnerabilitats pròpies. 
Afegeix que “els hackers compten amb els biaixos cognitius i trets de 
personalitat perquè el 90% dels ciberatacs tinguin èxit”. Això 

demostra que una eina imprescindible per protegir-se d'atacs 
cibernètics és la formació a treballadors/es. 

• Quins temes s'aborden al programa Codi Taronja? Temes 
diversos com "protecció de dades, phishing, enginyeria social, 

protecció d'equips, protecció del software, protecció de les 
comunicacions, xarxes socials, dispositius mòbils i, per descomptat, la 

ciberpandèmia", tal com es detalla en l'article d'Equipos&Talento. A 
més, el cicle de webinars es dedica a mostrar el behind the scenes 
dels ciberatacs. 

 

 

https://www.techherox.com/
https://www.equiposytalento.com/noticias/2021/08/03/codigo-naranja-el-innovador-programa-de-microhistorias-con-de-techherox/
https://www.equiposytalento.com/noticias/2021/08/03/codigo-naranja-el-innovador-programa-de-microhistorias-con-de-techherox/
https://elderecho.com/maria-laura-maqueda-los-hackers-cuentan-con-tus-sesgos-cognitivos-y-rasgos-de-personalidad-para-que-el-90-de-los-ciberataques-tengan-exito
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POSSIBLES BIAIXOS COGNITIUS EN LA GESTIÓ 

GOVERNAMENTAL DE LA PANDÈMIA 

Durant els primers mesos de la pandèmia, alguns països van optar per 
confinaments molt estrictes afirmant que eren necessaris per salvar vides, 

mentre que altres es van decidir per no aplicar mesures tan dràstiques amb el 
pretext de no perjudicar més l'economia. Es va plantejar, doncs, la disjuntiva 

entre salvar vides o salvar l'economia. Però, la correlació entre aquestes dues 
variables ha estat tan directa com s'havia plantejat des del principi? 

En el cas d'Espanya, es va observar inicialment que un confinament més 
estricte no significava cap mortalitat menor. De fet, tal com s'explica amb certa 
rotunditat en l'article de maig de 2020 d’Expansión ¿Salvar vidas o salvar la 

economía? Un falso dilema, escrit pel consultor empresarial, professor i 
escriptor Luis Huete, Espanya estava a mitjans de 2020 entre els països amb 

més mortalitat derivada de la Covid-19 i amb pitjors perspectives econòmiques. 
En canvi, alguns països asiàtics i del centre d’Europa havien aconseguit 

“protegir la població sense dràstiques mesures de confinament, un fet que va 
permetre a les seves economies capejar millor la crisi”, afirma Huete.   

✓ Com és possible que Espanya (amb un dels confinaments més 
estrictes del món) registrés inicialment un nombre més gran de 
morts per habitant que altres països i tingués una pitjor previsió 

econòmica? Per a molts, el problema va radicar en la tardança en la 
presa de decisions. Segons l'article Sesgos cognitivos en la mala gestión 

de la pandemia, publicat també a Expansión, aquesta tardança estava 
relacionada amb els sistemes mentals a través dels quals es prenien les 

decisions. 

• Tal com s'explica en aquest article i sobre la base de les explicacions 
de la professora Shelley Taylor, les persones prenem decisions a 
través de dos sistemes mentals: 

❖ Sistema 1: té un caràcter més aviat inconscient i emocional i 
utilitza dreceres per arribar a conclusions ràpides. No té en 

compte tota la informació que es necessita. 

❖ Sistema 2: té un caràcter racional. S'indaga, s'avaluen les 
dades, se'n sospesen les conseqüències i, finalment, es pren una 
decisió. 

• Luis Huete explica que, en el cas de la pandèmia, la manca de dades 
va obligar a prendre decisions a través del sistema 1, on els biaixos 

cognitius tenen el seu espai. Segons Huete, quins són els biaixos 
que es van poder observar en la gestió inicial de la pandèmia? 

https://www.confcuadros.com/images/EXP21MYMAD_-_Nacional_-_Econom%c3%adaPol%c3%adtica_-_pag_22.pdf
https://www.confcuadros.com/images/EXP21MYMAD_-_Nacional_-_Econom%c3%adaPol%c3%adtica_-_pag_22.pdf
https://www.expansion.com/opinion/2020/07/04/5eff9271468aeb64618b4635.html
https://www.expansion.com/opinion/2020/07/04/5eff9271468aeb64618b4635.html
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❖ Biaix de la mandra cognitiva: aquest biaix fa que les persones 
perdin el seu propi criteri i es converteixin en un grup dòcil. 
D'aquesta manera, segons el parer de Huete, el Govern va poder 

vendre la seva gestió com un èxit malgrat l'elevat nombre de 
víctimes mortals. 

❖ Biaix de l'autoembelliment: es refereix a la tendència de les 
persones a actuar com si tinguessin molt coneixement sobre un 

determinat tema, tot i no tenir-lo. Aquest biaix explicaria la presa 
de decisions tardana. 

❖ Biaix de confirmació: consisteix en tenir en compte únicament 
les opinions o dades que confirmen el que creu la pròpia persona 

que prendrà la decisió (en aquest cas, el Govern). 

❖ Biaix del subordinat: segons Huete, pot ser que aquest biaix 
també jugués un paper en la presa de decisions tardana. Aquest 
biaix té a veure amb la tendència a no portar la contrària a un 

superior. L'autor de l'article l'exemplifica dient que segurament 
als tècnics no els resultava fàcil contradir les cúpules dels partits 
polítics a l'hora de prendre certes decisions. 

❖ Biaix de notorietat: consisteix en atribuir allò bo i allò dolent a 
qui més visibilitat té, no al causant de la situació. Huete ho 
exemplifica dient que: “les imatges dels morts, les tragèdies 
familiars o les veus crítiques van ser pràcticament inexistents. 

Van ser substituïdes per imatges de la resposta positiva de la 
ciutadania o del personal sanitari”. 

Finalment assenyalar que, passat un any i mig de la publicació d'aquest article i 
amb la perspectiva de les dades actuals, potser es pot plantejar si el mateix 

Luis Huete va patir determinats biaixos en el moment de redactar les seves 
opinions (veure l’apartat ‘Eines´): de resultat, de disponibilitat o de 

confirmació. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Kahneman, Daniel; Sibony, Olivier; Sunstein, Cass R. Ruido: Un fallo en el 
juicio humano. Barcelona: Debate, 2021 

Chamorro-Premuzic, Tomás. ¿Por qué tantos hombres incompetentes se 
convierten en líderes? (y cómo evitarlo). Barcelona: Empresa Activa, 2020 

Kahneman, Daniel. Pensar rápido, pensar despacio. Barcelona: Debate, 2020 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

 

Vídeo TED: Com crear un ambient empresarial sense biaix de gènere 

Es tracta d'un vídeo TED on la directora executiva de Gender Equity Now, Sara 
Sanford, ofereix un manual per ajudar les organitzacions a contrarestar de 
manera activa el biaix inconscient i a fomentar la igualtat de gènere, canviant la 

manera de pensar de les persones però també els ambients de treball.  

https://www.ted.com/talks/sara_sanford_how_to_design_gender_bias_out_of_
your_workplace?language=es  

 

Videojoc SHE 

SHE és una experiència interactiva i immersiva en format de videojoc elaborada 
per Aiwin, en col·laboració amb Ferrovial. El seu objectiu és detectar biaixos 

inconscients a les empreses i poder dominar-los. Mitjançant aquest joc, les 
persones participants s'embarquen en una història interactiva on són les 

protagonistes en el desenvolupament de la intel·ligència artificial SHE, un fet 
que les permet prendre consciència dels seus propis biaixos.  

https://aiwin.io/es/she/  

 

Quiz per descobrir els teus biaixos inconscients  

L’empresa Yees! ha creat un qüestionari perquè ens puguem adonar de si les 
decisions que prenem en el nostre dia a dia són realment imparcials. Ens pot 

ajudar a entendre els motius que ens fan caure en alguns biaixos.   

https://view.genial.ly/60aecd0b3e5db70d3242de66  

 

Unitats de coneixement relacionades 

• Groupthink i com evitar-lo (2021): https://factorhuma.org/ca/unidades-
de-conocimiento-blog/14883-groupthink-y-como-evitarlo 

• Igualtat en els processos de selecció (2019): 
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14372-

igualdad-en-los-procesos-de-seleccion  

https://www.ted.com/talks/sara_sanford_how_to_design_gender_bias_out_of_your_workplace?language=es
https://www.ted.com/talks/sara_sanford_how_to_design_gender_bias_out_of_your_workplace?language=es
https://aiwin.io/es/she/
https://view.genial.ly/60aecd0b3e5db70d3242de66
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14883-groupthink-y-como-evitarlo
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14883-groupthink-y-como-evitarlo
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14372-igualdad-en-los-procesos-de-seleccion
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14372-igualdad-en-los-procesos-de-seleccion

