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UUNN II TTAATT   DD EE   CC OO NN EE II XX EEMM EE NNTT   

AAggii ll iittaatt  eenn  
ll ’’aapprreenneennttaattggee  

"Quan més s’avança en la vida, més important és adaptar-se 
creativament a un món en canvi” 

Robert Sternberg 
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Què és? 

ü El concepte d’agilitat en l’aprenentatge (learning agility) és un nou 
enfocament en la identificació de potencial que posa l’èmfasi en la rapidesa i 
la disposició de les persones per adaptar-se als canvis de l’entorn. Aquest 
concepte posa en qüestió models tradicionals com els basats en el quocient 
intel·lectual o la gestió per competències. 

ü  La idea va ser formulada inicialment per Robert Sternberg, psicòleg molt 
crític amb els testos d’intel·ligència, i es basa en identificar les persones que 
tenen la ment oberta a nous reptes i estan disposades a aprendre del canvi. 
Els impulsors d’aquesta idea creuen que l’agilitat en l’aprenentatge és un 
millor predictor de l’èxit futur que el rendiment present, la intel·ligència i 
les habilitats tècniques. 

ü Coincideix amb d’altres aproximacions en afirmar que un alt rendiment 
no és sinònim, de manera mecànica, d’un alt potencial. 
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ü Els principals factors que conformen l’agilitat en l’aprenentatge són: 

§ Agilitat mental: present en les persones que pensen els 
problemes a consciència, des de punts de vista originals, i se 
senten còmodes amb la complexitat, l’ambigüitat i amb la 
necessitat d’explicar les seves idees als altres 

§ Agilitat amb les persones: present en les persones que es 
coneixen bé, aprenen de l’experiència, tracten els altres de manera 
constructiva, mantenen la serenor i són resilients a les pressions 
del canvi 

§ Agilitat en el canvi: descriu les persones que tenen curiositat, 
passió per les idees, a qui agrada experimentar amb casos 
hipotètics o assajar provatures i participen en activitats de 
desenvolupament d’habilitats 

§ Agilitat en els resultats: característica de les persones que 
obtenen resultats en condicions difícils, inspiren els altres a rendir 
més enllà del normal i exhibeixen una actitud que genera 
confiança en els altres 

ü Els trets principals que identifiquen les persones amb una alta agilitat 
en l’aprenentatge són: 

§ Cerquen noves experiències i situacions on aprendre 

§ Gaudeixen dels problemes inèdits i dels reptes associats a les 
noves experiències 

§ Treuen més profit d’aquestes experiències, ja que tenen una 
predisposició a trobar-los sentit (fins i tot a les negatives) 

§ Tenen un millor acompliment en incorporar contínuament noves 
habilitats al seu repertori 

Eines 

En ser un concepte relativament recent, encara no hi ha eines estandarditzades 
i comunament acceptades per mesurar l’agilitat en l’aprenentatge. Tanmateix, 
la consultora Korn/Ferry, a partir de les publicacions científiques de Lombardo i 
Eichinger, ha fet un treball de sistematització d’una eina: 

ü CHOICES: es tracta d’un qüestionari d’avaluació per múltiples fonts 
(semblant al feedback 360º). Les persones que avaluen cada candidat són: 
ell mateix, el seu cap, RH, els companys, altres caps i els clients. Els 
resultats es presenten de manera anònima. El qüestionari compta amb 81 
ítems organitzats en 27 dimensions que mesuren els 4 factors de l’agilitat en 
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l’aprenentatge que hem detallat anteriorment. Els ítems es graduen en una 
escala de l’1 al 5. Una puntuació per sobre del 3,5 es considera alta agilitat 
en l’aprenentatge. També es valora la consistència en les puntuacions de 
diferents fonts. A tall d’il·lustració, alguns ítems són: 

§ Fa servir fonts múltiples de dades per trobar respostes? 

§ Ha aconseguit coses amb pocs recursos? 

§ A les discussions sempre introdueix un angle o punt de vista 
innovador? 

§ Desconfia de la manera tradicional de fer les coses i de la solució 
rutinària? 

ü Les aplicacions d’un enfocament basat en l’agilitat per l’aprenentatge 
són variades: 

§ Avaluació i selecció de talent 

§ Identificació del talent en un pla de successió 

§ Desenvolupament de l’alt potencial 

§ Aplicació al feedback 360º i al coaching 

§ Assignació d’expatriats (el treball a l’estranger suposa moltes 
situacions noves) 

§ Identificació dels candidats idonis per als reptes més difícils 

§ Construcció d’un equip des de zero 

§ Avaluar la capacitat global de canvi de l’organització 

 

La dada 

Segons un estudi de Lombardo i Eichinger de l’any 2000, l’agilitat en 
l’aprenentatge està correlacionada amb les possibilitats de promoció amb un 
quocient de determinació del 0.30. Es demostra un factor especialment 
predictiu en tasques que suposen un repte o un canvi dels patrons usuals de 
l’organització (noves àrees de negoci, expansió internacional, etc.). 
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES 4 FASES DE L’APRENENTATGE DE KOLB  

 

 

EXPERIMENTACIÓ  
 

• Fase crítica en què s’experimenta amb noves 
aproximacions als problemes. 

• És vital el procés de reflexió, de donar-se 
feedback continu a un mateix.  

• La persona àgil és alhora director i actor, actua 
i reflexiona sobre el sentit de l’acció. 

 

EL PROCÉS CAP A L’AGILITAT EN L’APRENENTATGE 
 

• Autopercepció de les pròpies mancances. 

• Consciència d’un gap o salt entre els 
requeriments i les habilitats. 

• Qüestionament de l’actitud davant dels canvis. 

EXPERIÈNCIA 
CONCRETA 

OBSERVACIÓ 
REFLEXIVA 

EXPERIMENTACIÓ 
ACTIVA 

CONCEPTUALITZACIÓ 
ABSTRACTA 
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L’experiència 

 

CAS 1: ORGANITZACIÓ FARMACÈUTICA MULTINACIONAL 

ü Recentment el Korn/Ferry Institute va avaluar l’eficàcia en la identificació 
dels empleats d’alt potencial d’una empresa farmacèutica multinacional amb 
seu a Europa. Històricament, aquesta companyia ha dedicat molta atenció al 
desenvolupament dels treballadors d’alt potencial. En comparació amb 
moltes empreses multinacionals, el seu procés global de gestió del talent 
estava a un nivell alt.  

ü Va celebrar-se una sessió estructurada amb el nom de Parlar de talent 
que consisteix a facilitar als executius la discussió oberta i el calibratge del 
talent dels treballadors en aquestes àrees: rendiment, potencial, voluntat, 
disposició i mobilitat. 

ü Durant la sessió, un comitè de gestió del talent avalua acuradament els 
candidats, situant el seu potencial en una matriu de 9 cel·les. Els dos 
factors que situen el candidat en una cel·la són el seu rendiment dels 
darrers anys i la percepció de la seva agilitat en l’aprenentatge. El rendiment 
se situa en l’eix vertical i l’agilitat per l’aprenentatge en l’horitzontal: 

 

ü L’organització volia comprovar si una avaluació per un altre mitjà 
alteraria la col·locació de candidats en les cel·les. En conseqüència, es va 
administrar el sistema CHOICES (veure secció d’EINES). 

ü Els resultats d’un i altre sistema van ser consistents en els dos 
mètodes, mostrant que prop del 80% dels treballadors analitzats (58 
mànagers sènior) tenien una agilitat en l’aprenentatge alta. La variació entre 
continents va ser baixa. 

ü Analitzant les dades, es va veure que la mitjana del rendiment dels 
treballadors situats en les cel·les 9, 8 i 6 és superior a la mitjana dels situats 
en la 7, 5, 3 o 1, 2, 4. Això ens indica l’impacte que té l’agilitat en 
l’aprenentatge en el rendiment global. 
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ü També es va fer un seguiment de tres anys dels nivells de rendiment de 
cada candidat mitjançant una revisió anual. Es va mostrar l’eficàcia 
predictiva del mètode. 

 

CAS 2: ORGANITZACIÓ QUÍMICA MULTINACIONAL 

ü Una gran organització química dins les Fortune 500 ha utilitzat el sistema 
CHOICES per avaluar el procés de selecció d’alts potencials durant diversos 
anys.  

ü Les seves dades han permès als investigadors examinar dues qüestions: 
hi ha diferències en agilitat en l’aprenentatge en les diferents regions del 
món? en segon lloc, ajuda aquest sistema que l’organització aprengui a 
millorar la tasca de selecció dels nous empleats d’alt potencial amb majors 
nivells d’agilitat en l’aprenentatge? 

ü Els resultats mostren un nivell similar d’agilitat en l’aprenentatge per 
Europa i Amèrica del Nord. La regió Àsia-Pacífic tenia un nivell inferior però 
el descens no era significatiu en termes estadístics.  

ü Quant a l’aprenentatge, la troballa més interessant va ser que el 
percentatge dels candidats classificats com a àgils en l’aprenentatge 
augmentava amb el temps, passant d’un 66% el 2006 a un 71% el 2008. A 
mesura que l’organització va implementar criteris d’avaluació de l’agilitat en 
l’aprenentatge, va millorar la presa de decisions i la seva precisió en la 
identificació dels candidats d’alt potencial. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Saiz, Sergio. “Arriba el management 2.0”. Expansión-Empleo, 13/01/2010. 

La crisi ha suposat un punt d’inflexió en la gestió empresarial, que s’enfronta a 
un nou paradigma en el qual els costos i les finances deixaran d’ocupar l’agenda 
dels directius per ocupar-se més de la innovació y la gestió del talent. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5
99%3ALlega+el++'management+2.0+'&catid=4%3Anoticias&Itemid=11  

 

Sánchez-Silva, Carmen. “L’empresa mesura la seva plantilla”. El País, 
16/01/2011. 

La prioritat que tenen les empreses per al 2011 en allò referent a recursos 
humans és saber amb quin equip compten i quines són les seves habilitats i 
competències per planificar estratègicament les necessitats de personal. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8
486%3Ala-empresa-mide-su-plantilla&catid=4%3Anoticias&Itemid=11  

 

Center for Creative Leadership 

És una organització sense afany de lucre que fa recerca i dóna serveis en 
l’educació d’executius i el desenvolupament de líders creatius. Fundada l’any 
1970, l’any passat va finançar 255 beques per un valor de més d’un milió de 
dòlars perquè líders d’organitzacions sense ànim de lucre poguessin assistir als 
seus programes. 

http://www.ccl.org/leadership 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8
http://www.ccl.org/leadership

