Inscripció

Organització

La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar a inscripció
[http://goo.gl/6dZX8] fins al 23 de novembre de 2014
inclòs. Al formulari, recordeu-vos de respectar les
instruccions per comunicar les vostres dades que
s’indiquen a continuació per a la inscripció per correu
electrònic.

www.gencat.cat/justicia/compartim

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en línia, podeu
contactar amb Nous Programes enviant un missatge a npf@gencat.cat
amb les dades següents:
- Assumpte del missatge: nom de la jornada
- Nom i cognoms (1r i 2n) tal com consten al vostre document oficial
d’identitat
- Número de DNI (amb lletra), passaport (amb país d’emissió) o NIE
- Estudis/formació (filòleg, psicòleg, etc.) i professió exercida
actualment o càrrec ocupat (professor, dissenyador, cap de secció,
etc.)
- Si treballeu al Departament de Justícia, direcció general de la qual
depeneu (per ex., DGEPCJJ); si treballeu en algun altre
departament de la Generalitat o en una altra administració,
preciseu-ne el nom complet
- Nom exacte i complet del lloc de treball (per ex., Unitat de
Planificació) sense abreviatures ni sigles, indicant àrea, unitat, etc.
- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de correus, etc.
- Telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil)
- Adreça individual de correu electrònic de la feina (per rebre-hi
correctament les notificacions personals relatives a l’activitat a què
us inscriviu)
A més, ens és molt útil per poder mantenir el contacte que ens
comuniqueu les vostres dades personals:
- Adreça del domicili (amb codi postal)
- Telèfon fix
- Adreça de correu electrònic

Tractament de dades
La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament intern.
Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers,
només es faran servir per enviar-vos les notificacions
relatives a les activitats del CEJFE.
Les places són limitades. Rebreu una resposta a la
vostra sol·licitud per correu electrònic uns quants dies
abans de l’activitat.
L’activitat dóna dret a certificat d’assistència.

#regalcejfe
twitter.com/compartim

Codi
CEJFE: 90/02/18/2014

Dia i hora
Dimarts 25 de novembre de 2014, de 9 a 14 h

Lloc
Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada
Carrer d’Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona

L’assistència a aquesta Jornada
atorga crèdits de lliure elecció per
als inscrits a la 8ª edició del
Mestratge en alta funció directiva.
de l’EAPC.

Programa Compartim
de gestió del coneixement

IX Jornada Compartim
Aprenentatge informal: nous
escenaris, nous actors

Rol de l’
E-moderador com a
Gestor i
Agent d’aprenentatge al
Lloc de treball

Barcelona
25 de novembre de 2014

Presentació

Programa

Fruit d’un procés de treball i reflexió entorn de les noves
maneres d’aprendre a les organitzacions públiques,
sorgeix una guia per posar en marxa una nova figura de
dinamització d’aprenentatges: el REGAL (rol de l’emoderador com a gestor i agent d’aprenentatge en el
lloc de treball). Aquest nou actor es nodreix de diferents
aportacions: d’una banda, parteix dels paràmetres que
configuren l’aprenentatge informal i en el lloc de treball;
d’altra banda, de l’experiència de dinamització i
aprenentatge col·laboratiu que fa l’e-moderador de les
comunitats de pràctica del programa Compartim.

9-9.30 h
Acreditació i lliurament de la documentació

Com a introducció prèvia, una reflexió sobre el que
significa la transformació de les organitzacions i del nou
context de l’aprenentatge.

Destinataris
Professionals interessats en la gestió del coneixement,
la formació, l’aprenentatge i el treball col·laboratiu a les
administracions públiques

Conductor i dinamitzador de la Jornada
Daniel Giménez Roig
Responsable de l’Equip Territorial de Salut Pública al
Barcelonès Sud-Baix Llobregat-Delta Litoral de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya

9.30-9.45 h
Presentació
Josep Xavier Hernández Moreno
Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada (CEJFE)
9.45-10.45 h
Conferència
Guia per a la transformació de les organitzacions
Maite Dárceles
Consultora en transformació organitzacional a HOBEST
Presenta
Manel Muntada Colell
Consultor i director de [cumClavis]
10.45-11.15 h
Pausa
11.15-12.15 h
Taula rodona
Aprenentatge informal i en el lloc de treball: experiències
aplicades
1. Hibridació d’aprenentatges formals i informals en una
comunitat de docents
Pedro Albino Hernández
Director docent del Centre de Formació d’Adults Carme
Karr del Centre Penitenciari (CP) Lledoners
2. Programa de gestió del coneixement i aprenentatge
informal per a juristes dels serveis penitenciaris
Joan Galeano Aunion
Jurista del CP Quatre Camins i e-moderador de la
comunitat de pràctica de juristes de CP

3. De la gestió de la formació a la gestió de
l’aprenentatge: escenaris de futur des de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC)
Lluís Ràfols Ràfols
Cap del Servei de Formació Contínua i Suport a la
Selecció de l’EAPC
Coordina la taula rodona
Mireia Ochoa Mallofré
Tècnica de formació de Formació Directiva i Nous
Programes (FDNP) del CEJFE
12.15-13.30 h
Presentació
El REGAL, un nou agent dinamitzador
d’aprenentatges a l’organització
Presenten
Manel Muntada Colell
Glòria Diaz Canadell i Ana Saint-Dizier Marí
Membres de l’Equip Compartim del CEJFE
13.30-14 h
Conclusions i cloenda
Jesús Martínez Marín
Responsable de FDNP del CEJFE i del programa
Compartim

Materials a lliurar
Al llarg de la Jornada es posarà a disposició dels
participants les dues publicacions electròniques que
es presenten.
Retransmissió de la jornada
La jornada es podrà seguir en directe i també es gravarà
i, a partir del 27 de novembre de 2014, podreu accedir
als vídeos al cejfe.tv.

