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

DDeevveellooppmmeenntt  CCeennttrree  
“Si tractem als homes només pel que són, els fem pitjors. 

Tractant-los com si fossin el que haurien de ser, podem fer d'ells 
el que poden arribar a ser” 

Goethe 
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Què és? 

ü El development centre és una tècnica d’identificació i desenvolupament 
d’alt potencial basada en la simulació de les tasques claus en la definició 
d’un lloc de treball que està per sobre de les competències actuals dels i 
de les participants. Aquesta simulació, que dura entre un i tres dies, és 
facilitada per persones assessores (normalment, cada participant és 
observat per 3 persones assessores tant internes com externes) que 
ofereixen feedback immediat al participant. El development centre permet 
identificar les mancances i els punts forts de participants i dissenyar plans 
de desenvolupament personalitzats. 

ü Els avantatges del development centre són: 

§ Augmenta la retenció del talent en oferir vies de promoció interna. 



 
Un i ta t de Cone ixement –  Deve l opment Centre  

Novembr e  2 0 1 1  

factorhuma.org  -2- 
Fundació Factor Humà 

§ Implica a direcció i líders com a assessors en el desenvolupament 
del talent. 

§ Obliga a tenir un mapa de competències previ clarament delineat. 

§ Facilita les transicions directives sense salts ni períodes crítics. 

ü El development centre sorgeix com a evolució del concepte d’assessment 
centre. Encara que comparteixen moltes eines i no són incompatibles, els 
objectius divergeixen. Les principals diferències entre un assessment centre 
i un development centre són: 

  
 

ASSESSMENT CENTRE  
 

DEVELOPMENT CENTRE 

Enfocat a la selecció i la 
promoció 

Enfocat al desenvolupament 

Té un criteri de vàlid/no vàlid 
(presa de decisió de l’org.) 

No té un criteri vàlid/no vàlid 
(el/la participant també 

s’autovalora) 

Respon a necessitats a curt 
termini 

Respon a necessitats a llarg 
termini 

Mesura les competències actuals Mesura el potencial futur 

És el final d’un procés És el principi d’un procés 

El feedback es dóna al final El feedback és immediat durant 
el procés 

Les i els avaluadors fan el rol de 
jutges 

Les i els avaluadors fan el rol 
d’assessors, facilitadors 

Els resultats són reservats per 
l’organització 

La persona participant ha de 
tenir un accés obert als resultats 

Participen superiors immediats 
com a assessors/es 

No participen superiors 
immediats 

Uns pocs assessors/es poden 
avaluar moltes candidatures 

La ràtio assessor/participant és 
major: 1/2 

Eines 

Hi ha una pluralitat d’eines però totes estan basades en la simulació i 
l’assumpció de rols en situacions realistes. Les principals són: 

ü Discussió grupal: 
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§ Amb els rols no assignats: de 4 a 6 participants interactuen 
entre si en un ambient d’equip i demostrant les seves habilitats 
per a la cooperació i el lideratge. 

§ Amb els rols assignats: a cadascun dels 4 a 6 participants 
s’assignen rols diferents amb interessos contraposats. Han 
d’acreditar la presa de decisions per al seu propi departament i per 
l’interès global de l’organització. 

ü In Basket: la persona candidata s’enfronta a les qüestions i problemes 
que s’han acumulat a la cistella d’un directiu durant una absència 
prolongada de la feina. Els elements de la cistella poden incloure: notes 
internes, correspondència, correus electrònics, directives, peticions, 
informes, formularis, missatges, notes escrites a mà. Poden ser provinents 
de la gerència, supervisors/es, membres del personal intern i altres 
stakeholders. La tasca del/de la participant és revisar els elements de la 
cistella i després prendre decisions sobre aquests temes en forma de 
correus, comentaris i respostes. A part de les decisions en si, també avalua 
la capacitat de prioritzar i categoritzar una quantitat ingent d’informació. 

ü Recerca de fets: la persona participant entrevista algú que assumeix un 
rol. L’objectiu de l’entrevista és obtenir informació per resoldre un problema 
i després recomanar l’adopció de mesures. Els i les assessores qüestionen la 
decisió a la llum de la informació obtinguda. 

ü Entrevista: 

§ Entrevista interna: simula una entrevista o reunió entre 
participant i una persona que adopta un rol, com ara una avaluació 
d’acompliment, orientació, penalització o canalització de queixes. 

§ Entrevista externa: simula una entrevista en el marc d’una 
decisió de compra, negociació o un conflicte en l’atenció al client. 

ü Exercici d'anàlisi: el o la participant analitza informació verbal i 
numèrica amb la finalitat de produir un informe amb conclusions i 
recomanacions. 

ü Presentació oral: el o la  participant prepara i fa una presentació formal 
que sigui consistent amb les exigències del rol exigit. S’avalua també 
l’agilitat davant les objeccions. 

La dada 

Un estudi de Personnel Today elaborat en base a 120 managers assistents a 
sessions de development centre demostra que presenten una taxa de rotació 
menor (30%) que aquells que no hi han participat. Tanmateix, el mateix estudi 
identifica la major feblesa en la manca de seguiment en forma de plans de 
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desenvolupament després del development centre. Encara no ha calat la idea 
que és un primer pas que ha de tenir continuïtat. 

Guia de Treball 

MODEL DE DEVELOPMENT CENTRE DE 3 DIES  

 

 Participants Assessors/es 

DIA 1 • Trencar el gel 

• Exercicis: 

■ Discussió grupal  

■ In-basket 

■ Recerca de fets 

■ Entrevista interna 

■ Entrevista Externa 

• Psicomètric: 

■ Personalitat 

■ Estil de lideratge 

 

• Observar 

• Enregistrar 

• Classificar 

• Avaluar 

• Continuació dels 
exercicis: 

■ Exercici d’anàlisis 

■ Discussió grupal 

■ Presentació 

• Completar les avaluacions DIA 2 

• Discussió entre persones 
assessores 

  • Auto-avaluació de: 

■ Exercicis 

■ Competències 

■ Estils 
d’aprenentatge 

• Preparar el feedback DIA 3 

• Reben el feedback: 

Mancances, gaps, àrees d’alta 
potencialitat, velocitats, 
objectius. 

• Discutir el pla de 
desenvolupament 
personalitzat 

• Donen feedback 

• Participen en l’elaboració 
del pla desenvolupament 
personalitzat 
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L’experiència 

  

ü Schneider Electric és una organització puntera a nivell mundial en la 
distribució i control d’energia elèctrica amb operacions en més de 100 
països de tot el món. Considera crítiques les inversions en investigació i 
desenvolupament de solucions tècniques avançades, però també entén la 
importància d’invertir en el desenvolupament de joves talents com a futurs 
líders de l’organització. 

ü  Cada any, Schneider Electric selecciona a joves professionals de tota 
Europa per formar part del projecte FELIX, un programa estructurat de 
desenvolupament dirigit a futurs alts directius i directives. El projecte 
engloba accions d’identificació de talent, formació i assignacions a diferents 
projectes internacionals. Com part del programa, totes les persones 
participen en un development centre estructurat que serveix de base per al 
disseny d’un pla de desenvolupament exhaustiu al llarg de la seva 
carrera professional. 

ü Schneider Electric, igual que moltes altres organitzacions, utilitzava eines 
d’identificació de potencial basades en format paper, que requerien de 
moltes persones per aplicar i per gestionar. El repte era portar a terme un 
development centre utilitzant sistemes d’avaluació online. 

ü El primer pas va ser convèncer a la futura direcció que participessin en 
un programa on, mitjançant exercicis de simulació online, s’identificaven 
els seus factors d’èxit i quines àrees de desenvolupament serien més 
adequades, ràpides i ajustades a les seves necessitats. 

ü L’entorn online els ha permès crear entorns de simulació molt més 
ajustats a la realitat del lloc de treball que els permeten identificar de forma 
més fiable informació sobre l’acompliment i el potencial de les persones. 
Addicionalment, l’agilitat a l’hora de construir els informes de les 
persones participants va permetre a l’organització eliminar molts processos 
administratius i centrar-se en la fase d’entrevistes presencials amb 
participants, amb la consegüent reducció de costos i temps.  

ü Els beneficis d’aquest programa han estat immediats: alineament amb 
els objectius estratègics de l’organització, processos de presa de decisions 
emparats per l’aval tècnic de les solucions desenvolupades, adequació del 
desenvolupament de les persones a les seves necessitats, coherència entre 
els missatges i els resultats, reducció de processos i costos administratius. 
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L’ús de la tecnologia va facilitar enormement el llançament internacional 
d’aquests programes en diferents països europeus, de forma ràpida, 
organitzada i homogènia. 

  

ü ONO és una organització de comunicacions i entreteniment a través 
de banda ampla i cable. Amb més de 45.000 Km. de fibra òptica desplegats 
a l’estat espanyol, ONO subministra a set milions de cases els seus serveis 
avançats de comunicació i entreteniment: Internet, televisió i telèfon. 

ü Davant els nous reptes que tenien al davant a l’inici de 2009, en plena 
crisi econòmica i immersos en un canvi profund a l’organització, la direcció 
va aprovar un nou pla estratègic. RH va treballar la nova estratègia 
entenent-la com un motor de canvi amb l’objectiu de desenvolupar un 
col·lectiu de directius amb talent transformador i capacitat per crear valor 
en el futur, a partir de la identificació d’un mapa del talent i el seu 
posterior desenvolupament.  

ü El projecte anomenat Arquímides tenia 4 fases: 

§ Identificació dels Valors i Perfil Directiu d’èxit. 

§ Assessment per obtenir informació base del talent de managers. 

§ Segmentació de managers en funció de la seva velocitat de 
desenvolupament. 

§ Development centres diferenciats per nivells i velocitats. 

ü En la fase d’assessment es fan servir les següents eines: 

§  Professional Background Questionnaire: recopila homogèniament 
informació curricular. 

§ Manager Personality Profile Tool (FACET 5): mesura 6 
competències crítiques i factors de comportament professional. 

§ Career Profile Inventory Tool: mesura les preferències de carrera. 

ü La fase de development centre es realitza des de 2010 a través de la 
posada en marxa dels Centres de Desenvolupament de ONO (CDO). Les 
claus del programa són: 

§ Programes a llarg termini, itineraris formatius i programes de 
desenvolupament entre dos i tres anys. 

§ Adequats a cada participant en funció del seu diagnòstic individual. 

§ Amb forta càrrega d’autogestió, és a dir, posant a la disposició de 
la persona directiva eines que li permetin de forma flexible ser 
responsable del seu propi progrés. 
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§ Amb el suport proper de responsables directes de la persona 
participant, com facilitadors i impulsors de cada programa de 
desenvolupament. 

§ Suport permanent de l’equip de RH i implicació directa en 
l’evolució dels programes de l’alta direcció. 

ü Tota la formació està dividida en dues escoles, una de direcció i una de 
gerents. A més existeix una Escola Online de Direcció que permet una 
formació autogestionable mitjançant articles, fòrums dinamitzats i eines per 
a la gestió del coneixement. 

ü Com a línies de futur contemplen la implantació del sistema d’avaluació 
360º, un programa corporatiu de mentoring, una escola de coaches interns 
o la implementació d’un Màster Corporatiu. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Ballantyne, Ian; Povah, Nigel. Assessment and Development Centres. 
Aldershot: Gower Pub Co, 2004 

Woodruffe, Charles. Development and Assessment Centres. London: Human 
Assets Ltd, 2007. 

  

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

 

Martindale, Nick. “Talent management in Coca-Cola: the fizz from within.” 
Personnel Today, 04/02/2008. 

Article que exposa l’experiència de la multinacional Coca-Cola des del punt de 
vista dels participants (17 dels 31 van promocionar). 

http://www.personneltoday.com/articles/2008/02/04/44201/talent-management-in-coca-cola-the-fizz-from-within.html   

Traducció disponible a factorhuma.org a: 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1954  

 

Exercicis de Human Qualities 

http://www.personneltoday.com/articles/2008/02/04/44201/talent-management-in-coca-cola-the-fizz-from-within.html
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1954
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Consultora britànica que ofereix a la seva pàgina exemples detallats del tipus 
d’exercicis que s’empren a les sessions de development centre.  

http://www.humanqualities.co.uk/index.php?action=assessment 

 

“L’assessment centre”. Fundació Factor Humà, 05/07/2004.  

Unitat de coneixement sobre una tècnica de selecció que permet avaluar els 
candidats en diferents situacions individuals o de grup, simulades o reals. 
L'objectiu és conèixer els potencials, valors i comportaments dels candidats. 
L’origen d’on ha sorgit el development centre. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8319 

 

“El desenvolupament directiu”. Fundació Factor Humà, 05/02/2007. 

Unitat de coneixement sobre diferents eines que apunten la millora de les 
competències de lideratge en una organització i que són susceptibles d’un 
tractament integral en un pla de desenvolupament. Útils pel dia després del 
development centre. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8296  

http://www.humanqualities.co.uk/index.php?action=assessment
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8319
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8296

