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UUNN II TTAATT   DD EE   CC OONN EE II XXEEMM EE NNTT   

SShhaaddoowwiinngg  
“Si les persones haguéssim d’aprendre només a base d’observar 

les conseqüències de les nostres accions, no aprendríem mai. Per 
sort, aprenem observant models” 

Albert Bandura 

Sumari 

QQuuèè  ééss??  ________________________________________________________________________________________  11 

EEiinneess  ____________________________________________________________________________________________  22 

LLaa  ddaaddaa  ________________________________________________________________________________________  33 

GGuuiiaa  ddee  TTrreebbaallll  __________________________________________________________________________  44 

LL’’eexxppeerriièènncciiaa  ______________________________________________________________________________  55 

MMaatteerriiaallss  ____________________________________________________________________________________  77 

Bibliografia bàsica ________________________________________ 7 

Materials en línia _________________________________________ 7 

 

Què és? 

 El shadowing és una tècnica de capacitació i formació consistent en 

observar de manera intensiva durant un breu període de temps (1 o 2 
dies) la manera de treballar d’un rol model (normalment un líder o executiu) 
per obtenir una major comprensió del seu rol, perfeccionar les pròpies 

competències o perfilar opcions de carrera. Les àrees d’aplicació més 
comuns d’aquesta tècnica d’aprenentatge per observació són les noves 

incorporacions, els plans de successió i el desenvolupament del talent. 

 El verb anglès ‘to shadow’ significa seguir una persona, convertir-se en 

la seva ombra. El terme prové de l’àmbit dels detectius privats, que sovint 
han d’observar durant hores una persona.  

 Organitzacions com Hewlett Packard i Intel compten amb programes 
específics de shadowing per a la formació de líders i la capacitació de 

personal. També està molt present en l’àmbit educatiu, on institucions com 
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la Universitat de Sheffield o l’School of African and Oriental Studies compten 
amb programes de shadowing per al seu personal i per a les persones 
candidates a ingrés. 

 La característica distintiva del shadowing respecte d’altres tècniques de 

formació com ara el role playing  o el coaching és el paper passiu que 
adopta l’observador: es tracta d’aprendre per observació, a través de la 
immersió en l’experiència laboral d’alguna altra persona. 

 El shadowing deriva de les teories de l’aprenentatge social del psicòleg 
canadenc Albert Bandura, segons el qual els humans adquireixen habilitats i 

conductes de manera operant i instrumental fent el salt entre l’observació i 
la imitació de models (aprenentatge vicari) gràcies a un alt grau 

d’identificació amb un rol model. Aquest tipus d’aprenentatge contrasta 
amb el model més estudiat (aprendre de les conseqüències de les pròpies 

accions) i posa en qüestió el model conductista dominant basat en la 
dinàmica de sanció i recompensa de conductes.  

 Els principals avantatges d’aplicar el shadowing a les organitzacions 

són: 

 Permet conèixer en temps real les pràctiques d’un líder 

experimentat. 

 Facilita l’accés informal a les rutines diàries del treball de lideratge 
sense recórrer a escenificacions ni situacions fictícies.  

 Franqueja l’accés directe al know-how d’una organització tal i com 

es reflecteix en el treball quotidià. 

 Amplia la xarxa personal i laboral. 

 No requereix una especial inversió de temps per part del líder. 

 Dóna noves idees per a les pròpies pràctiques de lideratge. 

 Ajuda a perfilar plans de carrera. 

 Redueix la corba d’aprenentatge en noves incorporacions. 

 

Eines 

 Guia per a la persona amfitriona: la que serà observada (amfitriona) 

ha d’estar informada del propòsit de la tècnica per tal que no senti que 

s’està fiscalitzant la seva activitat o vegi qui realitza el shadowing com a un 
intrús en la seva rutina. Per això, caldrà lliurar-li una guia del shadowing 
que contingui la següent informació: 
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 Explicació de la tècnica i les seves bases en la psicologia de 

l’aprenentatge. 

 Comunicar-li que és potestat seva decidir quines àrees de la seva 

activitat quedaran fora del shadowing per la seva confidencialitat o 

especial sensibilitat. 

 Informar sobre els permisos i els recursos logístics necessaris 

(com ara cadires i taules on la persona que realitza el shadowing 
pugui compartir espais privats, mitjans de transport, etc). 

 Necessitat d’informar a col·legues amb qui hagi d’interactuar 

durant el shadowing de la realització d’aquesta tècnica. 

 Triar un dia per al shadowing que sigui representatiu de la seva 
activitat habitual. 

 Formulari d’avaluació del shadowing: després d’una jornada de 

shadowing, la persona que ha observat ha de resumir l’experiència 
responent a una sèrie de preguntes que ens permetran treure’n el màxim 
profit. Un formulari model seria: 

 Quins eren els objectius del shadowing? 

 S’han acomplert aquests objectius? Què ha après d’aquesta 

experiència? 

 Quins problemes i dificultats ha trobat? 

 Li ha agradat l’experiència? 

 Quins beneficis en pot treure l’organització, el seu departament i el 

seu equip de la seva experiència? 

 Què farà de manera diferent com a resultat de les seves 

observacions? 

 Quins potencials desenvolupaments futurs i quines necessitats de 

formació ha posat de manifest el shadowing? 

 

La dada 

L’estudiant Michael Warshafsky, indecís sobre quina carrera triar, dedicà tot 

l’estiu de 2011 a fer shadowing de 60 professions diferents, d’àmbits molt 

dispars. En el curs de la seva investigació, es dedicà a observar el capteniment 
laboral de professionals com ara un psicòleg, un boxejador, un enginyer, etc. 
Les seves experiències quedaren registrades en una pàgina web 
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(http://www.sixtyinsixty.com/theproject) on ens ofereix les seves observacions 
sobre com és una jornada típica en cadascuna d’aquestes professions. Afirma 
que l’observació directa dóna molta més informació sobre la realitat laboral que 

les guies orientadores que solen donar-se als estudiants i que tendeixen a la 
idealització. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓ 

 Quedar amb la persona a qui es vol observar, 

amb autorització de la línia jeràrquica i de la 
coordinació del shadowing. 

 Fer-li saber que l’interès està només en la seva 
pràctica diària i rutinària, sense exigir cap 

tractament especial o temps extra, excepte una 
entrevista de tancament de 30 o 60 min. que 
pot transcórrer durant un dinar o sopar. 

 Garantir-li la confidencialitat de les 

observacions i el respecte per les informacions 
sensibles. 

 Un/a cap no pot fer shadowing a un/a 
subordinat/da. 

DURANT EL SHADOWING 

 Crear un ambient de confiança i transparència. 

 Observar i escoltar amb atenció, prenent notes. 

 Restringir les preguntes a les essencials per 
interferir el més mínim. El simple fet d’observar 

canvia les condicions de l’objecte observat. 

 No voler entendre i racionalitzar al moment tot 
el que fa la persona observada: cerquem un 
aprenentatge intuïtiu. 

 

http://www.sixtyinsixty.com/theproject
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L’experiència 

 L’experiència exposada a continuació ha estat facilitada per Montserrat 

Herrera, directora de Desenvolupament de la Universitat Oberta de 
Catalunya. 

 

 

La UOC és una universitat en línia sorgida a partir de la societat del 

coneixement. La seva missió és proporcionar a les persones una educació i un 
aprenentatge al llarg de la vida. 

Ofereix un aprenentatge centrat en l'estudiant amb els avantatges d'uns estudis 
personalitzats, flexibilitat, accessibilitat i col·laboració. La UOC és un agent 

innovador en l'aprenentatge basat en les TIC, i un indicador de referència quant 
a la qualitat de la seva investigació i el seu treball acadèmic.  

La política de desenvolupament de persones a la UOC té com a funció principal 
oferir oportunitats de creixement i desenvolupament a les persones que 

integren la universitat, d'acord amb el seu perfil professional, el seu estil 
d'aprenentatge i el moment vital en què es trobin. Per poder oferir un model de 

desenvolupament personalitzat adaptat a la diversitat de necessitats, la UOC 
disposa d'un catàleg intern de desenvolupament integrat per diverses accions, 
entre les quals hi ha la possibilitat de realitzar un procés de shadowing.  

Aquest procés es pot desenvolupar en qualsevol context on l’aprenentatge sigui 
susceptible de ser adquirit per observació, just en el moment en què la 

competència s’està portant a la pràctica.  

SEGUIMENT 

 L’entrevista amb la persona amfitriona és el 

moment per formular-li preguntes, no només 
sobre el que s’ha observat sinó també sobre la 
seva carrera i la seva aproximació al treball. 

 Registrar l’observació per part de la persona 

observadora en forma de formulari d’avaluació: 
què és el principal que s’ha après? quins reptes 
ha afrontat la persona que hem observat? en 
quines situacions ens hem sentit incòmodes? 

 Reunir-se amb el/la cap o la persona de RH que 

ha coordinat el shadowing per discutir sobre 
l’aprofitament de la tècnica i les principals 
conclusions que n’hem extret. 
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En el procés d’acollida, el shadowing pot ser una de les accions a desenvolupar 

per facilitar i agilitzar la integració de la persona a l'equip, aprendre el nou rol i 
conèixer els procediments, processos i les dinàmiques organitzatives internes. 

En aquests casos s'ofereix la possibilitat de seguir i observar a una altra 
persona capacitada i amb experiència en el mateix rol.  

En el cas de formació de nous i noves líders també és una acció de 
desenvolupament molt útil, ja que s'ofereix la possibilitat d'aprendre 

directament d'aquelles persones líders més experimentades: observar 
directament com gestionen el seu dia a dia, dinàmiques de gestió d'equips, com 

es relacionen, com gestionen els processos de negociació i la presa de 
decisions, etc.  

D'altra banda, també es pot planificar una acció de shadowing com a extensió, 

desenvolupament i/o perfeccionament d'una competència. Per fer-ho, 

s'identifica a l'organització aquelles persones que disposen d'un alt nivell 
competencial en un àmbit en concret perquè puguin acompanyar altres 
persones que tinguin la necessitat de desenvolupar aquesta mateixa 

competència, com per exemple en la gestió de projectes, en organització i 
planificació adquirint tècniques sobre la gestió del temps o l'organització de 

reunions, o desenvolupar la competència de comunicació, concretament en la 
realització de presentacions en públic. 

La durada d'un procés de shadowing i la planificació de les sessions s'establirà 

en funció de l'objectiu i competència a desenvolupar, en base a la nostra 

experiència els processos de shadowing que hem realitzat han tingut una 
durada d'entre dos i sis mesos aproximadament. A l'inici es planifica una reunió 
entre la persona que presenta la necessitat, el seu responsable, la persona que 

assumirà el rol de "model" i la tècnica de desenvolupament, per tal de concretar 
i definir l'objectiu de l'acció i establir una planificació de sessions a realitzar. 

Durant la implementació del procés, la tècnica de desenvolupament fa un 
seguiment de la seva evolució assegurant que es compleix el calendari establert 
i les accions planificades. En finalitzar el procés es realitza una sessió de 

tancament amb el o la responsable i les persones que han participat a l'acció 
per tal de valorar el grau de consecució dels objectius establerts i la 

transferència dels coneixements al lloc del treball, així com una valoració en 
relació a la satisfacció del procés com a eina de millora contínua. 

La implementació del shadowing com a acció de desenvolupament aporta una 

sèrie de beneficis a l'organització, ja que facilita la difusió del seu know-how, 

agilitza la integració i adaptació de les noves incorporacions, com a eina per 
gestionar el coneixement formal i informal, i facilita la difusió de la cultura 
organitzativa. També ofereix beneficis a la persona que fa l'acció ja que li 

permet adquirir un aprenentatge directe de l'experiència mitjançant l'observació 
del treball en acció d'altres persones que formen part de la mateixa 

organització, i finalment també ofereix beneficis per a les persones que 
serveixen de "model" ja que els permet compartir el seu coneixement i, per 
tant, rebre un reconeixement a la seva trajectòria, desenvolupament 

competencial i contribució a l'organització. 
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Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Bandura, Albert. Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Madrid: 

Alianza, 2002. 

  

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Sparrow, Stephanie. “Work your way up the career ladder”. 

Personneltoday.com, 18/01/2005 (Article consultat on line el 10/04/2012).  

Article que resumeix les diferències entre el shadowing i altres tècniques de 

desenvolupament com el mentoring, el coaching i l’aprenentatge en el lloc de 
treball. Analitza quina tècnica és més apropiada en funció de l’objectiu i la 

persona destinatària. 

http://www.personneltoday.com/articles/2005/01/18/27489/work-your-way-

up-the-career-ladder.html  

 

L’aprenentatge social 

Resum de la teoria d’Albert Bandura en funció dels elements que intervenen i 

els factors que reforcen l’aprenentatge mitjançant l’observació. 

http://socialpsychology43.lacoctelera.net/post/2008/07/21/aprendizaje-social-

teorias-albert-bandura 
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