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la Xarxa d’Escoles per a la 

Sostenibilitat de Catalunya

“Establir mecanismes de coordinació i intercanvi 

que facilitin la col·laboració entre xarxes”

(XESC)











“el 20% del 

que aprenem 

com a 

professionals 

ho és gràcies 

al context 

formal, 

mentre que el 

80% restant ho 

és gràcies als 

contextos 

informals”

2008

Programa Compatim 

(CEJFE)



Vídeo

IV Jornada de Bones Pràctiques en Treball 

Col.laboratiu ASPCAT

2013



de l’optimisme al pessimisme…

i a l’optimisme!…

i al pessimisme!…

i a l’optimisme!...

i a…



professionals  (persones) 400

CoP  40

productes de coneixement 53

des de 2009 fins avui...



•Obligacions de l’operador d’empresa alimentària durant les 

inspeccions ante i post mortem a l’escorxador

••Actuacions del veterinaris oficials en cas dActuacions del veterinaris oficials en cas d’’avaria davaria d’’una luna líínia de nia de 

porcporcíí

•Manual d’inspecció post mortem i dictamen de carns fresques*

•Vigilància de les gastroenteritis bacterianes que causen patologia 

humana a través dels aïllaments microbiològics en tota la cadena 

epidemiològica



•Recerca d’informació a internet i eines informàtiques vàlides 

per a la feina quotidiana.

•Instruments de mesura destinats al control de la temperatura 

en la indústria alimentària.

•Procediment de signatura electrònica.

•Guia per a les exportacions de carn i productes carnis

•Educació sanitària a les escoles: Higiene alimentària i nutrició



què ens funciona bé?



les persones que volen treballar en xarxa



la metodologia de treball col·laboratiu en CoP



la metodologia de treball col·laboratiu nostra: el 

“mercadillo del coneixement”



la metodologia de treball col·laboratiu nostra: 

l’aprendre fent



la metodologia de treball col·laboratiu nostra: 

l’equip de gestió de coneixement



eCatalunya

les persones que volen treballar en xarxa 

utilitzant plataformes de treball col·laboratiu



EL 9% DE LES ACTUACIONES SE 
REALIZAN EN FIN DE SEMANA



EL 37% DE LAS ACTUACIONES SE 
REALIZAN FUERA DEL HORARIO 

LABORAL



EL WIKI ES LA HERRAMIENTA MAS 
UTILIZADA



la sabia barreja d’elements 

formals i informals



què costa que ens funcioni bé?

moment debat



ESTRATEGA (blog de Rafael Martínez Alonso)



delirio de control 
(2011, R.Nuño y N.Artaza; Instituto Vasco de Innovación Sanitaria)







sí però...què penso jo que podem 

fer per treballar col.laborativament 

en xarxa?

moment debat



el veritable coneixement de 

les organitzacions es troba 

en les persones
(Genís Roca)

daniel.gimenez@gencat.cat

@dangimroig


