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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

OOrrggaanniittzzaacciioonnss  qquuee  aapprreenneenn11  

"Una organització que apren es un lloc on les persones continuament 
descobriexen com creen la realitat i com poden transformar-la". 

Peter Senge 
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Què són? 

El concepte “Organitzacions que aprenen” (en anglès learning organizations) va ser 
formulat per Peter Senge en el seu llibre The fifth discipline (1994).  

Les Organitzacions que aprenen són aquelles que permeten a les persones assolir els 
resultats que desitgen, consolidar i expandir nous patrons de pensament. Són 
organitzacions que fomenten les aspiracions col·lectives i on les persones estan 
contínuament aprenent a aprendre conjuntament.  

                                            

1 Learning Organizations 
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Es distingeixen 5 disciplines que han de ser desenvolupades complementàriament i que 
contribueixen a construir organitzacions que aprenen: 

Disciplines a desenvolupar en equip: 

 

 

 

 

 

Aprenentatge en equip (team learning), l’habilitat d’un grup de gent per 
suspendre les pròpies creences i pensar de manera lliure i conjunta. Això implica diàleg, 
superar les postures defensives personals i examinar les idees de manera oberta. 

Visió compartida (shared vision), si els membres d’un equip comparteixen les 
visions de futur i estan interessats pel que creen conjuntament, exterioritzaran la seva 
motivació i, espontàniament, es comprometran i contribuiran. 

Disciplines a desenvolupar individualment: 

Models Mentals (mental models), els models mentals són les assumpcions, 
generalitzacions, imatges i idees que tenim arrelats a la nostra consciència i que 
condicionen la nostra percepció de la realitat i les accions que emprenem. Aquesta 
pràctica consisteix en l’habilitat d’identificar assumpcions i models mentals propis, 
d’exterioritzar-los i sotmetre’ls a un examen rigorós en contrast amb la realitat i amb 
altres models mentals. Anar més enllà del manteniment de les pròpies creences. 

Mestratge Personal (personal mastery), és la disciplina o el treball a nivell 
personal per aprofundir i clarificar la pròpia visió, desenvolupar les pròpies habilitats i 
centrar la pròpia energia per tal de superar-se un mateix. 

Pensament Sistèmic (systems thinking), l’habilitat o la pràctica d’examinar 
regularment la totalitat del sistema i no limitar-se a intentar solucionar problemes 
aïllats. Es tracta d’un canvi que ha de permetre veure més enllà de les fotos fixes i les 
cadenes causals per entendre les interrelacions i els processos que es donen al sí dels 
sistemes. 

Eines 

LL’’eeqquuiipp  dd’’aapprreenneennttaattggee..  

 

 

 

 

És un grup auto dirigit d’entre 6 i 10 persones que s’ajuden les unes a les altres 
per assolir objectius d’aprenentatge individuals o col·lectius.  

L’equip pot centrar el seu treball en matèries específiques o bé en temes més 
amplis com el funcionament de l’organització, per exemple.  

Cada membre condueix una sessió de treball segons una rotació preestablerta. 
Si un integrant de l’equip assisteix a un programa de formació convencional, 
posteriorment comparteix el que ha après amb els altres membres de l’equip 
d’aprenentatge.  

Enforteix l’esperit de treball en equip, optimitza recursos i responsabilitza als 
treballadors dels seus propis processos formatius. 
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EEll  cceennttrree  dd’’aapprreenneennttaattggee  

 

 

 

 

És una sala de recursos d’aprenentatge disponibles per tots els membres d’una 
organització. Facilita als treballadors accés a informació sobre cursos, realitzar 
lectures complementàries o planificar activitats de formació.  

S’hi poden trobar llibres recomanats, revistes, articles, cassettes, un ordenador 
per auto aprenentatge i una televisió i un vídeo.  

És un lloc accessible i interessant amb recursos d’actualitat. 

Serveix per a fer visible la voluntat de convertir la pròpia organització en una 
organització que aprèn.  

LL’’eexxpprriimmiiddoorr  mmeennttaall  

 

 

 

 

 

Consisteix en agermanar un treballador que està a punt de jubilar-se amb un 
treballador d’una àrea en la que no es pot perdre el coneixement i l’experiència 
adquirits pel treballador veterà.  

No es tracta d’una successió sinó de transferir coneixements.  

Ambdós treballadors treballen en els mateixos espais físics, assisteixen junts a 
les reunions, etc.  

Es diferencia de la tècnica del coaching, ja que en aquest cas és el treballador 
més jove qui fa “d’exprimidor” dels coneixements i l’experiència adquirits pel 
treballador veterà. 

Serveix per assegurar una continuïtat històrica al sí de l’organització i per 
demostrar que es dóna valor a les persones. 

LLaa  ccoonnffeerrèènncciiaa  dd’’eessppaaiiss  oobbeerrttss  

 

 

 

 

Es tracta d’afavorir el pensament creatiu i la participació de tothom en reunions 
d’un gran nombre de persones.  

Convocar molta gent per aconseguir idees noves i punts de vista diferents sobre 
un tema concret.  

Mitjançant l’ajuda d’un mediador i havent lliurat documentació d’interès per 
avançat. 

Serveix per enriquir l’equip de treball de sempre amb idees fresques i diferents 
sempre que s’abordin amb una ment oberta i receptiva. 
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La dada 

El 44% de les empreses que practica el treball en equip disminueix el seu 
nombre de directius.  

Així es desprèn d'un informe realitzat per la Fundació Europea per a la Millora de les 
Condicions de Vida i Treball, organisme depenent de la Unió Europea. Realitzat entre 11 
països europeus, l’estudi conclou que el treball en equip no només augmenta l’eficàcia de 
l’organització, sinó que eleva l'índex d'assistència al treball i redueix les malalties. Malgrat 
això, només el 4% de les organitzacions europees practica de forma intensiva aquesta 
tècnica. Espanya és un dels països en els quals menys s'ha implantat.  

“Encara que la utilització del treball en equip és escassa, les seves repercussions 
econòmiques són significatives, i ho són més com més intensa és la seva pràctica”, 
assenyala l’informe. Entre les conclusions més destacades cal assenyalar l'efecte sobre la 
taxa d'absentisme entre els empleats: “La taxa d'assistència al treball s'eleva i la de 
malalties disminueix en un 50% en les organitzacions en les quals els equips de treball són 
la característica dominant”. 

Guia de Treball 

La reflexió i l’acció dutes a terme col·lectivament són la base de l’aprenentatge 
organitzatiu. Sota les millors condicions, l’acció i la reflexió són permeables entre sí i creen 
sinèrgies que generen aprenentatge col·lectiu al sí d’una organització. 

D’aquesta manera el cicle de l’aprenentatge organitzatiu se centra en la reflexió sobre les 
conseqüències d’una acció; les reflexions influeixen l’acció que s’emprèn a continuació i així 
successivament. 

 Important: No hi ha aprenentatge sense
acció. Sense activitats sobre les quals
reflexionar, no hi pot haver aprenentatge. 

 Les organitzacions tendeixen de forma
natural a l’acció. Els problemes poden
aparèixer si es tendeix a pensar que
l’objectiu de l’aprenentatge organitzatiu és
només reflexionar.  

 Primer pas: dedicar temps a reflexionar
sobre els resultats obtinguts de les accions
empreses. 

 Segon pas: desenvolupar l’habilitat de
reflexionar a la vegada que s’actua.  

Aprenentatge 
organitzatiu 

Acció 
col·lectiva 

Reflexió 
col·lectiva 
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Exemple: 

La Reflexió L’Acció 
 1. Revisió d’una acció 
2. Reflexió: “és això el que realment 
volem fer?” 

 

 3. Considerar aquesta qüestió i decidir 
dedicar un temps a reflexionar-hi. Per 
exemple, durant un mes. 

4. Un mes més tard: “Quin era el nostre 
objectiu i què hem après?” 

 

 5. Definició d’un nou objectiu i creació 
d’un document de “lliçons apreses” per 
recolzar processos posteriors. 

 

L'experiència 

GenAutos Assembly Plant.  

Aquesta planta pertany a una de les 3 companyies d’automòbils més grans dels Estats 
Units. Abans d’esdevenir una organització que aprèn, la planta tenia força problemes: 
incomplia per excés el pressupost, presentava una moral baixa i problemes amb els 
treballadors, i tenia baixos nivells de qualitat i de seguretat. 

El nou director i una dotzena dels seus gestors van participar en un seminari de 5 dies 
dedicat a ‘Organitzacions que aprenen’. Quan van tornar, van presentar de forma 
abreujada els aprenentatges clau als seus treballadors. Llavors, tots junts, van definir nous 
objectius en seguretat, qualitat, lliurament, costos i motivació, amb els seus corresponents 
indicadors. Eren conscients que, per aconseguir-los, l’organització havia de perdre la por. 
Com? D’una banda, van dur a terme una campanya de comunicació oberta i honesta i, de 
l’altre, van parlar amb els sindicats i aquests van involucrar-se directament en el projecte. 

Al final del primer any les coses van començar a canviar. Els resultats van ser positius en 
totes les àrees en les que es va treballar. En seguretat, la gravetat i el nombre d’incidents 
va reduir-se més de la meitat, alhora que les indemnitzacions a treballadors van passar de 
6 a 1,3 milions de dòlars. En l’àrea de qualitat, van superar a les altres plantes de la 
companyia que produïen el mateix producte. En els lliuraments (o unitats produïdes) es van 
assolir i superar els objectius marcats. En costos, també es van complir els objectius 
marcats. Finalment, pel que fa a la moral, l’absentisme es va reduir d’un 6,6 al 3,9%; 
alhora, les queixes descendiren en picat. 

Aquestes millores van ser el resultat d’encoratjar als participants a crear noves iniciatives. 
La tasca de la direcció va ser designar les àrees de treball i trobar participants; després, 
van ser els participants qui van proposar idees i projectes. La pràctica comú en la gestió de 
projectes basats en l’aprenentatge és sacrificar el control a curt termini per la sostenibilitat 
a llarg termini, mitjançant el compromís, l’energia i la creativitat dels treballadors. 
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Materials 

Dos llibres fonamentals per a entendre l’origen del concepte d’aprenentatge 
organitzacional. Mentre el primer representa una aproximació més teòrica, el segon està 
clarament orientat a posar les idees en pràctica per tal d’ajudar en el dia a dia de la gestió 
d’organitzacions. 

Senge, P. (1995) La Quinta Disciplina: el arte y la práctica de la organización abierta al 
aprendizaje. México: Ed. Granica. 

Aquí podeu trobar un bon resum, en anglès, d’aquest llibre 

Senge, P. et al. (1998) La Quinta Disciplina en la Practica. México: Ed. Granica. 

RReeccuurrssooss  OOnnlliinnee  

Society for Organizational Learning 

Associació internacional sense ànim de lucre formada per persones i organitzacions per al 
foment dels recursos centrats en l’aprenentatge organitzacional. És un bon punt de partida 
per a conèixer els principis i l’actualitat d’aquesta disciplina. 

http://www.solonline.org/ 

 

Fieldbook 

Portal que es defineix com el punt de trobada de la comunitat mundial de practicants de 
l’aprenentatge organitzacional. Gestionat per l’equip de Peter Senge. Hi trobem els 
principals avanços entorn de la Cinquena Disciplina. 

http://www.fieldbook.com/ 
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