VII Jornada de les Comunitats de Pràctica (CoP)

10 anys Compartint Coneixement
Barcelona, 2 de juliol de 2018
#CoPSalut

Introducció

Fa 10 anys que a l’Agència de Salut Pública de Catalunya vam començar aquesta
sensacional experiència de treball en Comunitats de Pràctica (CoP).
Durant aquest temps, molts professionals de la salut pública hem gaudit treballant
col.laborativament amb altres companys i companyes i hem aconseguit crear
productes que solucionen mancances i problemes recurrents del dia a dia laboral.
També ha quedat palès que les CoP, com a sistema de gestió de coneixement que
són, estan definitivament lligades a l’aprenentatge, la innovació i, per què no, a la
governança de l’organització.
En aquesta Jornada, els professionals intraprenedors que han treballat en les CoP
durant la temporada 2017-2018 volen celebrar aquests 10 anys i compartir el seu
talent amb tothom que els vulgui escoltar perquè estan convençuts que els seus
treballs ajudaran molts altres professionals de la salut pública. Per fer-ho possible
crearem un espai per a la conversa, la col·laboració i el compromís dels professionals.
Objectius
La Jornada pretén:







Donar visibilitat als productes finals de les CoP de la temporada 2017-2018 i
conèixer les persones que els han fet possibles.
Compartir experiències, coneixement científic i vivències del treball en CoP.
Reflexionar i debatre sobre innovació, aprenentatge i col·laboració.
Celebrar la bona feina feta i l’assoliment dels compromisos adquirits per les
CoP.
Afavorir l’intercanvi d’experiències de treball col·laboratiu entre l’Agència de
Salut Pública de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya.
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Persones destinatàries
Professionals del Departament de Salut, d’altres departaments de la Generalitat, de la
Universitat Politècnica de Catalunya, institucions, empreses i persones interessades a
treballar en xarxa i compartir coneixement.
Data
2 de juliol de 2018
Horari
De 9.30 a 14.30 hores
Lloc
Sala d’actes de l’edifici de l’Escola d’Enginyeria Besòs Est
Campus Diagonal Besòs
Universitat Politècnica de Catalunya
Avda Eduard Maristany, 16
08019 Barcelona
Enllaç informatiu sobre com arribar-hi: indicacions
Hores lectives
5 hores
Certificat
Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que ho sol·licitin i que acreditin que
hi han assistit.
Inscripció
Gratuïta.
Teniu temps de formalitzar la inscripció fins al 28 de juny de 2018.
Cal emplenar aquest nou formulari: Formulari nou d’inscripció
Si us heu inscrit a la Jornada i a última hora no podeu venir, és molt important que ens
ho comuniqueu ja que les places són limitades.
Per a més informació adreceu-vos a gestioconeixement.salut@gencat.cat o contacteu
amb Gemma Segalàs, (telèfon 935513755)
Organització
Agència de Salut Pública de Catalunya
Amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya
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Programa
9.30 – 9.40 h
Benvinguda
GABRIEL BUGEDA. VICERECTOR DE POLÍTICA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
XAVIER LLEBARIA. SUB-DIRECTOR DE COORDINACIÓ DE SALUT PÚBLICA DE LA AGÈNCIA DE
SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA
9.40 – 10.00 h
"10 anys de Comunitats de Pràctica"
EQUIP DE GESTIÓ DE CONEIXEMENT DE L’ASPCAT
10.00 – 11.30 h
Tallers col.aboratius
1-Mira que ets animal! Quanta diversitat de rols hi ha en el teu equip col·laboratiu?
Descobreix un simple paral·lelisme amb el regne animal que t’ajudarà a entendre com
funcionen els equips (amb Pere Losantos, de la UPC).
2-Connecta’t, respira, sent i somriu amb el Ioga. Descobreix el ioga per gaudir una
jornada laboral més feliç (amb Núria Rodriguez, de l’AQuAS) * recomanable portar roba
còmoda i màrfega

3-Menjar Sa i Moure’s...també a la feina! Coneix trucs per menjar de carmanyola
alhora que aprens a bellugar el teu cos a la feina (amb Gemma Salvador, de l’ASPCAT
i Maica Rubinat, de la Secretaria General de l’Esport).
4-El viatge de la teva vida. Ens presentem? Com enriquim un equip des de la nostra
experiència viscuda? Descobrirem una tècnica gràfica i creativa per conèixer-nos com
a persones quan iniciem projectes col·laboratius. (amb Didac Ferrer, de la UPC)
* aquest taller es farà en dos torns de 45’: 10:00 i 10:45

5-Els secrets de la improvisació: arrisca’t a col·laborar sense por mitjançant la
improvisació teatral (amb Jaime Benavides, de la UPC) * aquest taller es farà en dos torns de
45’: 10:00 i 10:45
Inscripcions als tallers en el mateix formulari. Només us podeu inscriure a un taller de 90’ o als dos de
45’. Una vegada completades les inscripcions a un taller, aquest es donarà per tancat.

11.30 - 12.00 h
Piscolabis per suscitar la conversa i la serendipitat
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12.00 – 13.20 h
Presentacions dels productes finals de les CoP .
13.20 – 14.00 h
Conversa Fishbowl sobre les CoP de l’ASPCAT, amb:
Jordi Graells (director general d’Atenció Ciutadana; Departament de
Presidència).
Didac Ferrer (impulsor de Nexus24; Cap del Gabinet d'Innovació i Comunitat;
Universitat Politècnica de Catalunya).
Jesús Martínez (impulsor del Compartim; Cap de l’Àrea d’Innovació i Gestió del
Coneixement; Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada;
Departament de Justícia).
Blanca Rigau (veterinària de l’ASPCAT).
14.00 – 14.15 h
Els 3 reptes del treball col·laboratiu a l’ASPCAT amb:
Conrad Casas (Sub-director Regional al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre;
ASPCAT)
Dani Giménez (Responsable de Gestió de Coneixement; ASPCAT)
14.15 – 14.30 h
Cloenda
SR. JOAN GUIX, SECRETARI DE SALUT PÚBLICA DEL DEPARTAMENT DE SALUT.
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