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UUNNIITTAA TT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

LL’’AAsssseessssmmeenntt  CCeenntteerr  

"Afirmar que les persones són el factor fonamental de les organitzacions 
s’ha convertit en lloc comú de la gestió. Aquesta perspectiva té el perill de 
quedar-se en un mer element retòric si no es canvien les rutines internes i 

no es desenvolupa un procés de canvi cultural en el si de les empreses.” 
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Què són? 

L’Assessment Center o Centre d’avaluació (AC) és una tècnica de selecció, promoció i 
desenvolupament, que permet avaluar els candidats en diferents situacions: individuals i de 
grup, en escenaris simulats, vivint problemàtiques reals de la posició a la qual aspiren i que 
ens faciliten arribar a una avaluació completa dels seus potencials, valors i comportaments. 

L’essència de l’AC es basa en la simulació de situacions per tal que el candidat demostri les 
seves habilitats i competències, que són examinades tant pel cap directe del lloc a cobrir 
com pels diferents responsables de les àrees de treball relacionades, així com per 
professionals de l’àmbit dels RH. 

Els exercicis estan dissenyats per estimular les conductes considerades essencials per 
desenvolupar amb èxit el lloc de treball a cobrir. Els participants han de reflectir la 
complexitat dels supòsits de treball en condicions semblants a les de la realitat.  
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Cada exercici varia per aquest objectiu de permetre que els participants exterioritzin i 
instrumentin les diferents habilitats i destreses requerides; i poden, o no, implicar l'ús de 
diferents materials. 

L’AC no és només un mètode de selecció del candidat idoni. Una vegada finalitzat es 
disposa d’un perfil bastant detallat del conjunt de participants en les proves; un element 
fonamental de confiança i utilitat de l’AC és el feedback individualitzat que tots els 
participants tenen. D’aquesta manera es comenten els punts forts i febles de cada persona 
en les diverses situacions i això permet el disseny de plans de desenvolupament 
personalitzats. 

Eines 

Algunes de les proves que es poden utilitzar en un AC són: 

ü In basket: dossier de documentació que requereix prendre diversos tipus de 
decisions en un temps reduït. Valora la capacitat per a la presa de decisions, 
delegació, planificació, assumpció de riscos, etc. 

ü Estudi de cas: anàlisi i resolució de problemes complexos que admeten vàries 
solucions. Es valoren els mètodes o procediments amb els quals s’arriba a la 
solució més que no pas la solució en si mateixa. 

ü Business game: es planteja un problema en front del qual el grup ha d’adoptar 
una acció. En aquest cas s’avaluen els processos grupals de presa de decisions. 

ü Debat sense líder: es parteix de la distribució d’informació entre els integrants 
del grup entorn d’una situació problemàtica i sense designar un líder s’anima als 
seus integrants a que arribin a la solució del problema. 

ü Role playing: similar a una representació teatral d’una situació probable a la 
qual s’hauran d’enfrontar els aspirants al lloc de treball. És un exercici col·lectiu 
en el qual els aspirants hauran d’adoptar un paper o rol concret i demostrar les 
seves habilitats per a persuadir i defensar les opinions pròpies en bis a bis o en 
grup. 

ü El purgatori: decidir quins dotze objectes sobre trenta-nou s’enduria al 
purgatori per a passar-hi tres anys. Aquests objectes poden ser tan banals o 
dispars com un lot de llaunes de conserva, uns jocs reunits, una vaca, un cavall, 
un cotxe o una capella mòbil. Segons la seva elecció acaba al cel o a l’infern. 
Aquesta prova permet mesurar el raonament, la capacitat estratègica i la 
coherència amb els objectius fixats. La prova no té una resposta correcta sinó 
que es basa en les justificacions i raonaments que el participant aporti per a 
argumentar la seva elecció. 

ü Problemes a l’oficina: al candidat se li demana que confeccioni una agenda 
de treball per a complir una sèrie de tasques que se li han encomanat. Una 
vegada comença a desenvolupar les tasques programades se li van plantejant 
situacions imprevistes a les quals ha d’anar fent front alternant amb les prioritats 
prèviament definides. Amb això s’aconsegueix avaluar la capacitat de priorització 
sota situacions d’estrès. 
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Elaboració dels exercicis 
i tècniques d’avaluació: 
grupals, individuals o 
bipersonals; se solen 
completar amb una 
entrevista personal. 

Identificació de les 
característiques del lloc 
a cobrir: funcions, res-
ponsabilitats, capaci-
tats, competències i 
atributs a avaluar. 

Preparació de l’equip 
d’avaluadors: criteris 
d’avaluació. 

Desenvolupament de les 
sessions: registre 
minuciós dels compor-
taments observats (notes, 
checklists, escales...). 

Avaluació de 
l’acompliment: l’equip 
d’avaluació posa en 
comú i discuteix les 
seves observacions. 

 
Decisió de l’equip 
d’avaluadors i 
feedback amb els 
candidats. 

La dada 

A l'hora de realitzar seleccions de personal i promocions internes, el 33% de les empreses 
utilitza l’AC, una eina inspirada en les proves a les que sotmetia Estats Units als seus 
agents secrets en la Segona Guerra Mundial, segons una enquesta realitzada per Job 
Consult Management entre 61 companyies. 

Més de la meitat de les companyies utilitzen l’AC i el Development center en els seus propis 
departaments de recursos humans. En el cas de les empreses petites, un 64% es recolza 
en consultores externes per desenvolupar l’AC. 

Extret de http://www.europadigital.com/23012002-1.htm 

 

 

Guia de Treball 
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L'experiència 

Ajuntament de Barcelona 

 Sens dubte un dels reptes principals que té plantejat el sector 
públic en matèria de gestió de les persones és la innovació en els mecanismes de selecció i 
promoció dels seus professionals. L’AC pot ser una bona alternativa per als mètodes 
tradicionals de selecció i promoció basats en proves memorístiques de temaris, sovint molt 
generals i poc adequats al dia a dia del lloc a cobrir. Aquesta experiència demostra la 
validesa i viabilitat de l’AC en l’entorn local.  

Durant l'any 2002, la Direcció de Recursos Humans va utilitzar la tècnica de l’AC en la 
promoció interna de 50 places de Gestors d'Administració General, a través d’un concurs - 
oposició. L'objectiu va ser esbrinar l'adequació dels candidats al nivell de competències 
professionals prèviament definit per l'Organització com el més adequat per a l'acompliment 
d'aquest lloc. L'elecció d'aquesta categoria professional no va ser casual: la categoria de 
Gestor d’Administració General té una especial significació en aquesta administració local 
donat l'important canvi professional que comporta per a les persones que l'obtenen: pas de 
tasques administratives a tasques de gestió i noves oportunitats de desenvolupament 
professional.  

Les magnituds principals del procés van ser:  

ü Un total de 96 candidats van accedir a la realització de la prova i van ser 
distribuïts de forma aleatòria en 9 grups de treball 

ü Durant dues jornades de treball van realitzar diferents tipus d'exercicis  

ü Els participants van ser valorats per 4 professionals dels RH (2 persones internes 
a l’organització i 2 d'externes). 

ü Finalment, la valoració del procés va permetre accedir a la categoria de Gestor 
d’Administració a un total de 46 persones 

La convocatòria per a la provisió de les 50 places es trobava restringida a personal 
funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament i Instituts Municipals que estiguessin en 
servei actiu en una categoria del Grup C, amb una antiguitat mínima de dos anys i amb 
possessió del títol de Diploma Universitari o equivalent.  

La fase d’oposició es va estructurar en quatre exercicis:  

ü Prova psicotècnica per tal d’avaluar les aptituds pròpies de la categoria objecte 
de la convocatòria. Els aspirants van ser qualificats com a Aptes o No Aptes 
quedant aquests últims eliminats del procés selectiu. 

ü Prova de coneixements de Català. 

ü Taller d’Apreciació de Competències: va ser la fase on es desenvolupà l’AC 
pròpiament dit. Les activitats es van realitzar en dues sessions consecutives de 
vuit hores. El taller va comptar amb 10 activitats diferents que combinaven 
dinàmiques de grup, individuals i per parelles i va acabar amb una entrevista 
individual amb cadascun dels candidats. 
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ü Desenvolupament per escrit de dos temes del temari específic  

La fase de concurs va basar-se en els mèrits curriculars: antiguitat, experiència professional 
en tasques de gestió, titulacions acadèmiques (exceptuant l’exigida per a l’accés) i certificat 
de nivell C o superior de la Junta Permanent de Català. 

 

Transports Metropolitans de Barcelona 

 Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) havia rebut queixes 
per la poca promoció interna, per promocions poc transparents i per l’abús de selecció 
externa. A més, la implicació en els processos de selecció per part de la línia era baixa, el 
personal de conveni era sotmès a concurs – oposició i el de fora de conveni, era de lliure 
designació.  

TMB va decidir posar en marxa diferents AC per tenir un sistema molt més participatiu, 
més transparent. Ara es promociona amb l’AC, alhora que permet conèixer a les millors 
persones a nivell corporatiu i no només des de RH.  

Durant el procés s’avaluen diversos candidats. Hi participen un o dos caps de línia, una o 
dues persones de RH,  un professional d’una consultora i es permet als sindicats estar 
presents com a observadors, per evitar conflictes. Una de les grans virtuts de la presencia 
del directiu de línia és ser un element de desenvolupament per a les persones de les 
direccions que s’avaluen. Aquestes perden la por a perdre poder i descobreixen elements 
de RH. S’han adonat del valor dels RH. 

El grau d’acceptació de l’AC és molt alt, tothom percep que ningú perd (si una persona no 
surt escollida, no deixa d’haver rebut certa formació). 

Fases: 

ü La 1ª fase, és la d’identificació de les dimensions crítiques. Es fa a partir de 
l’anàlisi de llocs de treball , seguint la metodologia HAY. 

ü La 2ª fase, és la del disseny i elaboració dels instruments o tècniques 
d’avaluació: les proves. 

ü La 3ª, és la selecció i entrenament dels avaluadors. Pràcticament tota 
l’estructura de màxim nivell ha participat en un AC. Això permet saber als 
comandaments que la persona seleccionada estarà capacitada pel lloc de treball.  

ü La 4ª és la realització de les proves 

ü La 5ª, l’avaluació dels resultats. 

ü La 6ª, l’informe conjunt dels avaluadors. 

L’AC ha promocionat des de gerents de línia de metro fins comandaments intermedis. 
També s’ha utilitzat per permetre que persones d’un determinat perfil encaixessin 
adequadament al seu lloc. 

Actualment no es fan nomenaments que no vagin avalats per un AC. 
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