El E El mercadillo del coneixement
Barcelona, 6 de novembre de 2018

Introducció
El Mercadillo del Coneixement és una trobada informal de professionals de la Salut Pública on convoquem a totes les
persones interessades en compartir les seves idees i propostes per ser treballades col·laborativament. Des de fa 10 anys,
aquesta jornada dóna el tret de sortida a una nova temporada que finalitza amb una jornada de presentació de bones
pràctiques.
La temporada passada va finalitzar amb la VII Jornada de les Comunitats de Pràctica (CoP) que va tenir lloc el passat 2
de juliol. Vam tenir l’oportunitat de gaudir de la gran experiència de compartir el talent i la feina de més de 90
professionals agrupats en 10 CoP que ens van presentar els seus productes de coneixement.
Ara, una vegada constatat que el model de treball col·laboratiu en CoP és un model excel·lent de gestió de coneixement
que permet aprendre molt utilitzant la intel·ligència col·lectiva per resoldre problemes recurrents de la pràctica diària
o plantejar idees innovadores per millorar la feina que fem (infografia), hem considerat que és el moment idoni per
començar una nova temporada de CoP a l’ASPCAT, la vuitena (2018-2019). I per això us convidem a participar en
aquesta nova edició del Mercadillo del Coneixement que celebrarem el 6 de novembre.
Durant la jornada podràs participar simplement com a oient o exposar i “vendre” la teva idea a l’audiència. En aquest
cas, disposaràs de 3’ per fer-ho i engrescar un nombre suficient de persones per formar una comunitat de pràctica.
També pots participar simplement escoltant les propostes.
Però per poder continuar, necessitem que surtin idees i propostes susceptibles de ser treballades en CoP. Per això, si
tens alguna idea que fa temps que et dóna voltes pel cap o vols suggerir algun tema que pensis que podria tractar-se en
una CoP, pots fer-ho completant aquesta fitxa i retornant-la a gestioconeixement.salut@gencat.cat abans del dia 30
d’octubre.

Data:
6 de novembre de 2018

Horari:
10 - 14h

Lloc:
Sala d’actes de l’edifici Josep Salvany
Departament de Salut
Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona

Inscripció:
Gratuïta
Cal formalitzar-la abans del 5 de novembre omplint aquest formulari

Organitza: Equip de Gestió de Coneixement de l’ASPCAT
Per qualsevol dubte us podeu adreçar a: gestioconeixement.salut@gencat.cat

Anima’t a participar en una Comunitat de Pràctica i viu l’essència de treballar el teu
projecte col·laborativament!

