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UUNN II TTAATT   DDEE   CC OONN EE II XX EEMM EE NNTT   

GGeettttiinngg  TThhiinnggss  DDoonnee  

((GGTTDD))    
“La ment conscient, com la pantalla de l’ordinador, serveix per 

enfocar les coses, no per emmagatzemar-les”  

David Allen 
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Què és? 

 Getting Things Done (GTD) és una metodologia de productivitat 
personal ideada pel consultor David Allen basada en un processament 

altament estructurat de les tasques a fer per tal d‟aconseguir un flux de 
treball on predominin les sensacions de control i perspectiva per sobre de 
les d‟estrès.  

  El principi és descarregar la ment conscient del pes de les tasques a 

realitzar fent-ne un buidatge en forma de registre extern. D‟aquesta 
manera, la ment queda deslliurada de funcions d‟emmagatzematge i pot 
dedicar-se a ordenar, prioritzar les tasques a fer d‟una manera objectiva i 

realitzar-les sense perdre la concentració. 
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 L‟enfocament de la GTD, a diferència de metodologies que comencen per 

la definició d‟objectius a mitjà i llarg termini, és de baix a dalt, del micro al 
macro. La següent tasca resoluble amb una acció concreta és prioritzada, 

els projectes sorgeixen d‟agrupacions de tasques concretes i els objectius 
de l‟agrupació de projectes. 

 Segons la visió de la metodologia GTD l‟estrès sorgeix quan se‟ns 

presenten tasques inesperades o sobrevingudes i no tenim ben planejades 

les tasques predefinides amb què ja comptàvem. La combinació de la 
sorpresa davant una nova tasca i la boirosa sensació de tenir una pila de 
tasques a fer, alimenta la sensació d‟estrès i saturació. Segons Allen, 

l‟habilitat de gestionar les sorpreses és un clar avantatge competitiu.  

 El llibre de David Allen Getting Things Done: The Art of Stress-Free 

Productivity publicat l‟any 2002 ha estat un èxit de vendes i ha donat lloc al 
naixement de tota una industria paral·lela dedicada a oferir instrucció 
complementària i eines per a la GTD. La metodologia ha rebut una 

entusiasta acollida sobretot entre persones treballadores de sectors 
relacionats amb la societat de la informació. 

 Hi ha implementacions de la metodologia per a gran quantitat de 
suports: aplicacions per a telèfons intel·ligents, ordinadors (per exemple 

integrant-la a l‟Outlook o a programes de gestió de notes com Evernote), 
pàgines web (com Nirvana) o llibretes dividides en les seccions requerides. 

 Els crítics de la metodologia assenyalen la rigidesa i complexitat del 

seu diagrama de processament de tasques. També un cert biaix cap a 

posicions de management en la definició del seu públic ideal: persones que 
deleguen moltes tasques i reben molts correus i inputs cada dia. 

Eines  

 Eines de recopilació: el primer pas de la GTD és buidar la ment del pes 

feixuc de les tasques a fer. Cal fer-ho sense filtres previs ni intentant 
prioritzar mentre recopilem. És un pur buidatge, una descàrrega en brut de 

totes les tasques en una llista que inicialment tindrà un aspecte caòtic 
(d‟aquí la comparació amb la safata d‟entrada del correu electrònic, on els 

missatges es van acumulant tal com arriben). Aquest concepte es pot 
implementar amb eines diferents segons les preferències de la persona 
usuària, sempre respectant els principis de senzillesa i accessibilitat (no hem 

de fer molts passos per accedir a la recopilació perquè és la pedrera d‟on 
traurem el material per a tota la metodologia): 

 Una safata física on deixar-hi notes, documents, recordatoris, 

post-its; o una simple llibreta. 

https://www.gtdoa.com/
https://evernote.com/evernote/
https://www.nirvanahq.com/
https://gettingthingsdone.com/store/home.php?cat=273
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 Un programa d‟ordinador o telèfon que permeti registrar tasques 

en un simple llistat. 

 Una gravadora de veu. 

 Una pissarra a la nostra àrea de treball 

 Eines d‟organització: totes les tasques recopilades a la safata 
d‟entrada, un cop processades (veure „Guia de treball‟) aniran a parar a una 

d‟aquestes 8 safates o cistells d‟organització (poden ser espais físics 
com llibretes o virtuals dins un software): 

 Si no requereixen cap acció immediata: 

 Paperera: per a les tasques a descartar. 

 Arxiu de seguiment: tasques que ara no necessiten cap 

acció, però potser la requeriran en un futur. 

 Arxiu de consulta: no es preveu cap acció ni present ni 

futura, però poden servir de referència per a altres 
projectes. 

 Si requereixen una acció immediata: 

 Pròxima acció: la tasca requereix menys de 2 minuts i no 

és delegable. Són les accions que es faran immediatament. 

 A l‟espera de: accions delegables a altres persones i que, 

per tant, requereixen un retorn en forma de feedback abans 
d‟actuar nosaltres. 

 Agenda: accions que només poden fer-se en un moment 
determinat. 

 Projectes: la tasca és part d‟un projecte més ampli i queda 

integrada juntament amb altres tasques relacionades. 

 Material per a projectes: safata que recull idees que ens 

poden servir per donar forma a projectes futurs encara 
indefinits. 

 Planificació natural de projectes: la GTD és més coneguda per les 

eines de recopilació i organització de tasques accionables, però també 
ofereix eines per a la definició de projectes en forma de 4 passes: 

1. Definir el propòsit i els principis del projecte en coherència 

amb els nostres valors. Alinear recursos, motivació i la definició 
d‟èxit. 

2. Visualitzar el resultat: imaginar-se un/a mateix/a treballant en 

el projecte ajuda a clarificar com fer-ho.  

3. Pluja d‟idees: maximitzar el nombre d‟idees, cercar la 

quantitat i no la qualitat. 
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4. Organitzar: identificar les peces i accions intermèdies; 

seqüenciar i prioritzar.  

5. Identificar les properes accions: un projecte està ben 

planificat quan hem identificat les accions que el posaran en 
moviment sense requerir accions prèvies. 

 La dada 

Segons un estudi del govern basc de 2010, les i els espanyols treballen 232 

hores més que els europeus a l‟any, però tenen la meitat de la productivitat. 
Tanmateix, la sensació de poca productivitat, mala gestió del temps i 
abundància de distraccions no són característiques exclusivament espanyoles, 

sinó globals. Això explica la proliferació de metodologies d‟estímul de la 
productivitat i la creixent atenció que reben en forma d‟articles i llibres. A 
banda de la GTD, algunes de les més populars són: la matriu d‟Eisenhower, la 

Tècnica Pomodoro i la DIT (Do It Tomorrow) de Mark Foster. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOPILAR 

La fase de buidatge i recopilació de tasques ens 
permet fer explícit tot el contingut de la difusa 
sensació de “tenir coses a fer”. 

 Recopilació de l‟espai: cal començar per un repàs 
del nostre espai de treball. Està tot en ordre? Ens 
manca quelcom? 

 Recopilació mental: recollir en el suport que 

haguem triat com a safata d‟entrada totes les 
tasques que tenim pendents, sense caure en la 
temptació de processar al mateix temps. Pot 
portar de 20 minuts a 1 hora. 

PROCESSAR 

 En aquesta fase buidem el cistell o safata 
d‟entrada. L‟ideal és deixar-la buida i que tot allò 
que en surti no hi torni a entrar. 

 La pregunta clau en processar una per una les 
tasques és: “Quina és la pròxima acció?” És a dir, 

cal convertir les tasques en “accionables”. Una 
acció només ens deixa 3 opcions: fer-la, delegar-
la o posposar-la.  
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ORGANITZAR 

Cal assignar les accions processades en el pas 
anterior a una de les safates o cistells d‟organització 
(veure „Eines‟). 

  “Paperera”, “Pròxima acció” (menys de 2 
minuts), “A l‟espera de” (delegació), “Projecte”, 
“Agenda” o “Referència” (per a materials 
consultius o futurs projectes). 

AVALUAR 

Un cop organitzades les accions cal avaluar-les, és a 
dir, decidir quina toca fer. Per exemple: 

 Mirar si tenim una pròxima acció que requereixi 

menys de dos minuts.  

 Mirar l‟agenda del dia. 

 Avançar en les accions d‟un projecte. 

 També és part de l‟avaluació la revisió setmanal. 
Ens permet desplaçar accions d‟una safata 
d‟organització a una altra en funció de les 

circumstàncies canviants. 

FER 

Sovint ens trobarem davant de diverses possibles 
accions immediates i caldrà decidir segons els 4 
criteris d‟elecció d‟accions. 

 Situació: la nostra ubicació condiciona les 
acciones a fer (a l‟oficina, a casa). També les 

persones amb qui estem. 

 Temps disponible: hi ha accions de l‟agenda que 

marquen uns temps. Si en 10 minuts tenim un 
reunió, no podem començar accions que sabem 
que no acabarem. 

 Energia disponible: estem al principi o al final de 

la jornada? Com hem dormit? Això condiciona si 
fer una acció més creativa o mecànica. 

 Prioritat: en igualtat dels criteris anteriors, cal fer 
l‟acció que ens proporcionarà un major retorn o 
avançarà més un projecte. 
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L‟experiència 

Els dos casos que s'exposen a continuació han estat facilitats per Jeroen 

Sangers, management consultant especialitzat en les modernes tècniques de 
productivitat per a professionals i equips de treball. És fundador de El Canasto, 
on ofereix informació, formació i consultoria sobre una manera més intel·ligent 

de treballar i viure per a empreses i directius. 
 

 
 
 

 
TecnoConverting està especialitzada en el desenvolupament i construcció de 
noves tecnologies en el tractament de les aigües. L'empresa amb seu a Sant 

Fruitós de Bages (Barcelona) és coneguda per les seves innovacions per 
Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) i pels seus Rascadors 

Manowar i mòduls lamel·lars. 
 
L'expansió en el mercat internacional durant els últims anys ha incrementat la 

càrrega de treball de la plantilla. Per fer front cada vegada a més instal·lacions i 
amb més complicació, Tecnoconverting va decidir formar el personal 
administratiu i els responsables dels projectes d'instal·lació en la metodologia 

de productivitat personal Getting Things Done. 

 
La implementació de GTD es va dur a terme en tres fases: 

 
 Primera sessió de formació enfocada en els cinc passos del flux de 

control aplicat a l'eina Microsoft Outlook. 
 Segona sessió de formació presencial, organitzada unes setmanes més 

tard, per eliminar dubtes i preguntes sorgides durant la implementació 

del flux de treball. A més, la sessió va estar enfocada en la planificació de 
projectes, en la gestió d'objectius i en la col·laboració en equip. 

 Després de les sessions presencials, Tecnoconverting va obrir un 
"espai virtual" dins de l'empresa per intercanviar material, solucions i 

experiències relacionades amb Getting Things Done. 
 

Un repte important és el procés d‟onboarding de nous membres de l'equip. El 

material que tenen organitzat en el seu espai virtual és un gran recurs de 
suport, però aprendre la metodologia requereix un esforç moderat. 
 
L'empresa assenyala com a major benefici de GTD la millora que han 
aconseguit en la comunicació interna. A més indiquen que l'autonomia del 

personal ha augmentat i que han disminuït els temps de resposta. En general, 
el treball de l'equip humà està millor alineat amb la visió i els objectius de 
l'organització. 

 
 

http://canasto.es/
http://www.tecnoconverting.com/
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Orbal és una consultora de serveis tecnològics basats en la virtualització de 
sistemes i serveis de cloud. Són integradors de sistemes que van "més enllà" 
del seu treball diari, sempre aportant un valor extra i compartint la seva 

experiència i el seu temps amb la comunitat de virtualització. 
 

Parcialment a causa de la crisi econòmica actual, Orbal va voler buscar la 
supervivència i continuïtat, enfocant-se en la feina que més beneficis aporta. 
Com que són una empresa petita, és important per a ells utilitzar els seus 

recursos de forma òptima . 
 
Una anàlisi prèvia de les formes de treballar dins l'empresa va mostrar que la 

plantilla d‟Orbal dedicava massa temps a tasques no prioritàries i en solucionar 
emergències. Van triar implementar la metodologia Getting Things Done per 

millorar l'eficiència i l‟eficàcia i per gestionar tota la feina que no havien de fer 
en el mateix moment. Com hi havia més feina que hores disponibles, van 
utilitzar GTD per prioritzar les tasques i per alinear el treball de cada dia amb 

els objectius i la visió de l'empresa. 
 
El primer pas va ser formar una persona com 'Evangelista GTD' dins de 

l'organització. La seva funció era animar les altres persones de l'empresa a 
implementar Getting Things Done i ajudar-les amb la implementació pràctica 

dels nous hàbits productius. 
 
En una segona fase, la resta de l'empresa va rebre formació en GTD, 

acompanyada per sessions personalitzades de consultoria a distància i 
seguiment per part de l'evangelista. 
 

Un factor important en la implementació va ser que cada persona tenia la 
possibilitat de personalitzar la GTD i adaptar-la a la seva manera de funcionar i 

les eines que ja feia servir. 
 
Com a principal repte van identificar la necessitat d'aplicar la metodologia amb 

constància i tornar a començar si calia. El paper de l'evangelista era i és 
imprescindible per mantenir el projecte d'implementació viu. 
 

Finalment van aprendre que cal evitar caure en el parany de fixar-se massa en 
les eines per gestionar el treball, perquè no són tan importants en la 

metodologia Getting Things Done. 

 

http://www.orbal.es/
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Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Allen, David. Haz que funcione: Hoja de ruta hacia el éxito a través de la 

eficacia y la organización personal. Barcelona: Alienta, 2011. 

Allen, David. Organízate con eficacia. Barcelona: Empresa Activa, Ediciones 

Urano, 2006. 

  

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Xerrada TED: L‟art de la productivitat sense estrès 

Xerrada de l‟inventor de la metodologia GTD, David Allen, que se centra en els 
eixos de control i perspectiva en la gestió de la feina. La deficiència en un o 

altre aspecte porten a una davallada de l‟atenció i un augment de l‟estrès. 

https://www.youtube.com/watch?v=CHxhjDPKfbY 

 

El canasto 

Espai dedicat a la productivitat personal de Jeroen Sangers que ofereix 

informació gratuïta sobre metodologies de productivitat, així com formació 
grupal i consultoria personalitzada presencial. 

http://canasto.es 

 

Mètode GTD en minuts 

Vídeo que resumeix d‟una manera molt gràfica i esquemàtica el funcionament 

de la GTD. Produït per funcionarioseficientes.es. 

https://www.youtube.com/watch?v=iz6wmE5cTW8 

 

Optima Infinito 

Blog de Jose Miguel Bolivar concebut com un espai col·laboratiu en el qual es 

parla sobre innovació en productivitat i metodologia GTD des de la perspectiva 
dels individus, les xarxes i les organitzacions. 

http://www.optimainfinito.com  

https://www.youtube.com/watch?v=CHxhjDPKfbY
http://canasto.es/
http://canasto.es/
http://www.funcionarioseficientes.es/
https://www.youtube.com/watch?v=iz6wmE5cTW8
http://www.optimainfinito.com/
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Agudo, Alejandra. “Al meu dia li manquen hores”. El País, 14/11/2013.  

Amb un ritme de vida cada vegada més elevat, el temps s'ha transformat en un 
bé escàs. Hi ha diferents propostes, tècniques i mètodes per a una millor 

organització personal. Un dels més estesos al món és el Getting Things Done, 
títol del llibre de David Allen que en espanyol s'ha traduït com Organízate con 
eficacia. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0558&Itemid=11  

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10558&Itemid=11
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10558&Itemid=11

