àmbit gestió estratègica i qualitat

24 de maig de 2017

JORNADA

Activant el coneixement en les
organitzacions
Objectius

Aules de formació de la Diputació de Tarragona

· Conèixer els aspectes essencials de la gestió del coneixement.

Destinataris

Caps i responsables d’àrees d’innovació, qualitat, planificació,
formació, recursos humans, secretaria, intervenció i qualsevol persona
interessada amb la transferència i la preservació del coneixement.

Inscripcions
Trametre per via electrònica el full d’inscripció que es troba a la següent
adreça http://www.dipta.cat/formacio amb el nom d’Inscripció a
jornades.
Termini d’inscripció: 12 de maig
Places limitades. Es confirmarà l’admissió.

Metodologia

Aquesta jornada es realitzarà de manera presencial a la Diputació de
Lleida i es compartirà en modalitat de videoconferència amb altres ens
locals, entre ells, la Diputació de Tarragona.

”http://www.freepik.com/free-vector/web-designs-collection_1052922.htm”>Designed by Freepik</a>

Programa
de 9.30 a 9.45 h
Recepció dels participants.
Benvinguda i presentació de la sessió.
de 9.45 a 11 h
El valor del coneixement en les organitzacions
· Temes d’actualitat relacionats amb la gestió del coneixement.
· Ruptura de paradigmes.
· Exemples d’organitzacions que són capdavanteres per la seva
relació amb la Gestió del Coneixement.
d’11 a 11.15 h
Pausa

Dates, horari i lloc de realització
d’11.15 a 12.30 h
Els components de la Gestió del Coneixement.
· Marc general dels actius intangibles de les organitzacions.
· Esquema general d’un model de Gestió del Coneixement.
de 12.30 a 13.30 h
Exemples de projectes de Gestió del Coneixement en
organitzacions públiques.
· Exemple sector nuclear
· Exemple sector cooperació
· Exemple sector militar
· Exemple sector educació
A càrrec de: Carlos Merino Moreno. Doctor U.A.M. Organització
d’empreses. (ICA2 Innovació i Tecnologia).

24 de maig de 2017 de 9.30 a 13.30 hores.
Presencial. Diputació de Lleida.

Videoconferència. Aules de la Diputació de Tarragona. Carrer Carles
Riba, 6. 43007 Tarragona.

Unitat de Formació
Tel. 977 291 410 / Fax 977 291 537
formacio@dipta.cat
D IPU TA CIÓ D E TA RRA G O NA
Servei d’Assistència Municipal - SAM
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