can
Inscripció

Codi

La inscripció és gratuïta. Per formalitzar-la heu d’accedir al
web de la jornada http://edo.uab.es/jornadasedo/. A
continuació a mà dreta hi trobareu el vincle per registrarvos-hi i l’explicació dels passos que heu de seguir per
completar la inscripció.

CEJFE: 91/02/06/2011
Dia i hora
Dijous 12 de maig de 2011, de 8.45 a 14 h

Si hi teniu cap problema, contacteu amb edo@uab.cat.
El termini per inscriure’s a la Jornada s’acaba el 8 de maig
de 2011. L'aforament és limitat i, per tant, si s'omplen les
places abans d’aquesta data es tancaran les inscripcions.
En finalitzar la Jornada es lliuraran els certificats
d’assistència.

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

I Jornada CEJFE / EDO (UAB)

Organitzacions líders
pel coneixement i l’aprenentatge

Barcelona
12 de maig de 2011

Presentació

Programa

El coneixement, i especialment la seva gestió i direcció,
han esdevingut al segle XXI la clau de volta que
diferencia les organitzacions eficients, les que
sobreviuran a la crisi, de les que estan condemnades a
la marginalitat i la desaparició. En un exercici de
responsabilitat i realisme, els gestors i responsables de
l’Administració pública han de mirar al seu voltant i
detectar allò que es fa bé en les organitzacions més
dinàmiques, allò que les fa més competitives, per
intentar traslladar-ho a l’àmbit públic.

8.45-9.15 h
Acreditació

Plenament convençuts que avui, en la societat global i
interconnectada, la innovació i la creativitat són obertes i
són arreu, organitzem aquesta jornada per mostrar les
millors pràctiques en la gestió del coneixement i
l’aprenentatge d’empreses i organitzacions que són
líders als seus sectors. Els ponents, de contrastada
reputació, ens aportaran coneixements i experiències
útils per continuar millorant el sector públic, el qual, més
que mai, ha de mirar al seu voltant i continuar aprenent.
Destinataris
-

Professionals del Departament de Justícia
Altres persones interessades

9.15-9.30 h
Presentació
Roser Bach Fabregó
Directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada (CEJFE)
9.30-11.30 h
Taula rodona
Exposició de bones pràctiques en la gestió del coneixement i
l’aprenentatge
1. Uría & Menéndez
Cristina Rodríguez-Morcón Enríquez
Directora de Gestió del Coneixement
2. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Laura Casado Alarcón
Responsable de formació
3. Deloitte
Josep Palet Pujol
Soci de la consultoria de Sector Públic
4. ADN-Agbar
María Salamero Sansalvadó
Directora de Gestió del Coneixement i Transferència
5. Societat de Prevenció d’Asepeyo (SPdA)
Andrés Bauzá Ortúñez
Director comercial
6. Enagás
Javier Perera de Gregorio
Director d’Organització i Responsabilitat Social Corporativa
José Miguel Tudela Olivares
Responsable de Projectes d’Excel·lència i Sostenibilitat
(responsable del Projecte de Gestió del Coneixement)
Presenta i modera
Cristina García Revaliente
Directora de formació d’Aefol / Expo e-learning
11.30-12 h
Pausa

12-13 h
Presentació de la publicació
Handbook of Research on Communities of Practice for
Organizational Management and Networking
Eduardo Bueno Campos
Director de l’Institut Universitari d’Investigació en Administració
del Coneixement i Innovació d’Empreses (IADE) i del Centre
d’Investigació sobre la Societat del Coneixement (CIC) de la
Universitat Autònoma de Madrid, editor de la publicació
Olga Rivera Hernáez
Viceconsellera d’Ordenació i Cooperació Sanitària del
Departament de Sanitat i Consum del Govern Basc, editora de la
publicació
Presenta i modera
Mario Pérez-Montoro Gutiérrez
Coautor (amb Jesús Martínez Marín) del capítol dedicat al
programa Compartim
12.45-13 h
Avançament del Congrés Internacional EDO 2012 i publicacions
del Congrés EDO 2010
Joaquín Gairín Sallán
Catedràtic de pedagogia, director del grup Equip de
Desenvolupament Organitzacional (EDO) de la Facultat de
Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB)
13-13.45 h
Ponència
La innovació oberta (Open innovation) en el sector públic
Esteve Almirall Mezquita
Doctor en Ciències de la Gestió, professor del Departament de
Direcció de Sistemes d’Informació de l’Escola Superior
d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE)
13.45-14 h
Cloenda
Jesus Martínez Marín
Responsable de Nous Programes Formatius del CEJFE

