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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

EEll  ppllaa  ddee  ffoorrmmaacciióó    

"Ensenyar no és una funció vital, perquè no té la finalitat en sí 
mateixa; la funció vital és aprendre." 

Aristòtil 
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Què és? 

La formació és el procés mitjançant el qual les persones que treballen a una 
organització adquireixen noves habilitats, milloren les seves actituds i ajusten 
les seves capacitats als canvis que es produeixen en el seu entorn operatiu, de 
manera vinculada a l’acompliment dels objectius estratègics. Els canvis que fan 
necessari un pla de formació poden ser: 

§ Externs: com ara l’aparició d’una nova tecnologia que cal implantar o 
d’un canvi en la legislació que afecta l’organització. 

§ Interns: com la decisió d’oferir un nou servei o la necessitat de dotar 
d’habilitats un equip de recent incorporació. 

Per tal de mesurar l’impacte de la formació cal avaluar en quin grau els 
objectius s’han ajustat a la planificació inicial, l’eficàcia en la gestió dels 
recursos formatius i la millora en la gestió operativa de l’organització que ha 
suposat la formació. 
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La formació pot ser conjuntural o vinculada a una estratègia de 
desenvolupament continu, és a dir, a una oferta formativa estable que 
augmenti les possibilitats formatives de l’organització i la seva adaptabilitat 
proactiva als canvis. 

Eines 

La principal eina és l’elaboració d’un pla de formació que es redactarà durant 
la fase de planificació i disseny, serà presentat a la direcció i guiarà la posterior 
execució i avaluació de les accions formatives. 

ü Elements d’un pla de formació:  

1) Objectius generals: explicació de la necessitat formativa i la seva 
vinculació amb els objectius estratègics de l’organització. 

2) Objectius didàctics: habilitats i competències que es pretenen 
millorar. 

3) Mètode: quin format s’ajusta més al coneixement que vol impartir-se: 
conferències, classes, benchmarking, dinàmiques grupals, coaching, 
etc. 

4) Recursos: formadors, materials didàctics, sales, etc. (cal valorar si ja 
es disposa de recursos interns suficients o bé si cal contractar suport 
extern). 

5) Costos: vinculats a l’estalvi de recursos que suposarà la formació i a la 
millora dels serveis de l’organització. 

6) Proposta de calendari. 

7) Avaluació: quins indicadors s’usaran per mesurar l’assoliment dels 
objectius de la formació i l’adequada gestió dels recursos: 

§ Valoració de l’assimilació de la formació per part dels participants: 
tests, auto-avaluació del participant, seguiment en el lloc de treball. 

§ Valoració de les tasques del/s formador/s mitjançant qüestionaris de 
satisfacció. 

§ Informes de les sessions formatives. 

§ Entrevistes amb els agents implicats. 

§ Avaluació de l’adequació dels recursos materials emprats. 

§ Avaluació de l’estalvi de recursos que suposa la formació: estalvi de 
recursos externs a l’organització, agilització de processos, millora 
del servei. 



Unitat de Coneixement - L’impacte de la formació 

Agost 2005 

 
 

factorhuma.org  -3- 
Fundació per a la motivació dels recursos humans 

La dada 

ü Segons dades aparegudes en premsa de Computer Associates, una de les 
majors companyies de software del món, només el 36% de les 
empreses espanyoles formen als seus empleats. Una xifra que dista 
molt de la mitjana dels països del nostre entorn, que arriba al 62%. Els 
cursos a mida, segons les necessitats de cada companyia, i el naixement 
de centres corporatius impulsats per les pròpies empreses són 
actualment les dues tendències més destacades en formació. 

Guia de Treball 

ü Les fases d’aplicació d’un pla de formació són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUCIÓ 
 

• Cal comprometre els destinataris amb el 
procés formatiu. Sovint els comandaments 
intermedis de l’organització realitzen una 
tasca formativa contínua de la qual n’han 
de ser conscients. 

• Cal fer un seguiment de la tasca dels 
formadors externs i interns mitjançant la 
presència en les activitats formatives, 
l’exigència d’informes del formador i 
l’elaboració de qüestionaris de satisfacció 
dels participants. 

 

PLANIFICACIÓ I DISSENY 
 

• El grau de compromís amb la formació 
depèn de la cultura de l’organització. La 
planificació pot ser periòdica o fruit d’una 
reacció al canvi. 

• El departament de RH o de formació 
impulsa un pla de formació, on es valoren 
les necessitats i els recursos, i es presenta 
a la direcció. Convé oferir diverses 
alternatives per assolir els objectius 
desitjats. 

• Un cop aprovat se n’informa als 
destinataris i es gestionen els recursos 
necessaris (contractes amb formadors, 
distribució del temps, etc.). 
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L'experiència 

BOEING i el seu Projecte Waypoint:1 

Boeing ha posat en marxa un projecte d'autodesenvolupament. Una iniciativa 
d'una durada de deu anys que pretén ajudar els participants a explorar el 
desenvolupament de les seves capacitats de lideratge alhora que compleixen 
els objectius empresarials.  

És el Waypoint Project, amb què es vol fer una aproximació “fresca” al 
desenvolupament del lideratge ja que, segons els experts, aquesta fórmula 
permet als participants aprendre més que amb altres programes de 
desenvolupament. Actualment participen en la iniciativa 120 voluntaris de tots 
els nivells directius. 

                                        

1 Informació obtinguda de: 

Gary, Loren. “The Smarter Way Toward Self-Development”. Working Knowledge. Harvard 
Business School, 1/12/2003. (Article consultat on line: 22/12/2003) 
http://hbsworkingknowledge.hbs.edu/pubitem.jhtml?id=3806&t=career_effectiveness  

Traducció a factorhuma.org: http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2891  

 

AVALUACIÓ 
 

• Una primera avaluació es fa a partir dels 
informes de les activitats, els qüestionaris 
i les reunions. Es contrasten aquests 
resultats amb el pla de formació inicial i 
s’identifiquen desajustos, recursos 
insuficients o incomplets. Aquest feedback
s’incorporarà a futurs plans de formació. 

• La segona avaluació és més contínua i 
dilatada en el temps, i permet contrastar 
el grau d’assimilació de la formació i la 
seva integració als processos. Si la 
formació     estava vinculada a un servei, 
els indicadors d’èxit del servei ho seran 
també de la formació. Si la formació era 
contínua, els indicadors seran el nombre 
de participants i   els tests de 
coneixements tècnics. 
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Participar al Waypoint Project, a més de donar accés a coneixements molt 
valuosos, també ajuda al participant a identificar els seus objectius-clau de 
desenvolupament. Els directius prenen classes de desenvolupament i també de 
gestió. Però, què distingeix aquest programa d'altres? 

Els programes de desenvolupament apareixen sota la creixent pressió d'ajudar 
l'organització a aconseguir o mantenir una excel·lència competitiva. Aquests 
programes acostumen a estar dirigits des de l'organització en estratègia 
d'impuls (push). Seleccionen un grup relativament petit de directius que 
semblen oferir un gran potencial de dots de lideratge, els donen accés a una 
educació especial i a una xarxa d'oportunitats i els van rotant entre diferents 
assignacions d'alt nivell i monitoritzant el seu progrés acuradament. Però quan 
els participants no estan completament compromesos amb l'aprenentatge, 
aquests programes es converteixen en poc més que en exercicis de 
credencialització. 

Conseqüentment, les empreses amb millors pràctiques, i també en el cas de 
Boeing, combinen els programes push tradicionals amb programes d'estratègia 
d'estirar (pull), en els quals els participants tenen un alt grau d'elecció i 
flexibilitat i, per aquest motiu, també més responsabilitat en el seu propi 
desenvolupament. El Waypoint Project és un intent innovador de crear eines de 
suport per a l'autodirecció d'aprenentatge. 

A nivell corporatiu, Boeing espera institucionalitzar les lliçons apreses 
mitjançant la identificació dels aprenentatges generats per tots els participants 
de la companyia. 

Davant de les avantatges que ofereix la iniciativa de Boeing, diferents experts 
extreuen recomanacions per a tots els que vulguin desenvolupar el seu 
potencial de lideratge o la seva carrera professional: 

1) Focalitzar en el treball, no a l’aula. Entrevistes amb els participants 
de Waypoint  revelen que el 80% del desenvolupament directiu té lloc 
mitjançant activitats i experiències del treball, no a la classe. 

2) Buscar els solapaments entre els interessos individuals i les 
necessitats estratègiques de la companyia. La manera de resoldre 
aquesta tensió entre els objectius individuals i els de l'organització és 
trobar les àrees comunes. El web del Waypoint permet als participants 
desenvolupar plans personalitzats de desenvolupament. 

3) Recordar que les organitzacions són dinàmiques, és per això que 
també ho són les capacitats de lideratge que requereixen. És 
necessària una visió àmplia i oberta dels objectius estratègics de 
l'organització i de les capacitats necessàries per acomplir-los. 

4) Saber cap a on anar. La iniciativa Waypoint ha identificat sis indicadors 
per mantenir la carrera professional segons les necessitats dels 
participants en la formació push. Inclouen, d'una banda, buscar 
assignacions que els mantinguin en el límit de la seva zona de confort, 
evitar assignacions per sobre de les seves possibilitats, construir xarxes i 
relacions internament i externament i evitar focalitzar-se a curt termini 
en objectius que excloguin objectius d'aprenentatge. De forma 
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complementària, el programa de Boeing inclou discussions sobre com 
evitar descarrilaments de carrera. 

5) Ara més que mai cadascú s'ha de responsabilitzar del seu propi 
desenvolupament. Els programes push per a directius amb gran 
potencial continuen constituint el centre dels programes de 
desenvolupament de lideratge per a moltes organitzacions. Però un 
estudi de la revista Fortune a 200 organitzacions va revelar que 
actualment ha augmentat el grau individual de consciència i implicació en 
els processos de desenvolupament.  

Encara que molt pocs són inclosos en programes push, els managers aspirants 
han de prendre avantatge de les oportunitats de desenvolupament que les 
companyies ofereixen. Les bones notícies són que ara els indicadors per valorar 
el lideratge potencial són molt més transparents. 

 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Institute of Personnel and Development, (2000) Diseño de Programas 
Formativos, Organización y seguimiento de la formación, Planificación 
de la formación, Ediciones Gestión 2000, Barcelona. 

Sèrie de 3 volums amb informació sobre la planificació, els mètodes 
formatius adequats a cada àrea d’activitat, la gestió dels recursos i 
l’avaluació de la formació. Conté exercicis d’auto-avaluació. 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Workshop 4: Fins a quin punt és necessari introduir mètodes 
innovadors en la formació? quin és el seu impacte?  El treball d’aquest 
grup, a la VIIIª Sessió Plenària de la Fundació, es va estructurar en dues parts: 
La 1ª centrada en els mètodes més utilitzats actualment, amb els seus 
avantatges i inconvenients; la 2ª on es va tractar de respondre a la pregunta 
inicial del workshop amb una idea clara: formació és innovació. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3867 

Pineda, P. “Evaluación del impacto de la formación en las organizaciones”, dins 
Educar, núm. 27, 2000, pp. 119-133.  

Disponible on line: http://www.bib.uab.es/pub/educar/0211819Xn27p119.pdf 
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Ugalde, Ruth. “Las empresas españolas no confían en sus empleados”. 
Expansión&Empleo, 15/12/2004. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3642 

Fajardo, Juan. “Ibercaja transmite sus valores a través del cine”. 
Expansión&Empleo, 08/05/2004.  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3180 


