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Programa de Mentoria en Organització del Temps 

 

Definició del programa 

El Programa de mentoria promou que empreses amb expertesa i trajectòria reconeguda en l’àmbit 

de l’organització del temps aportin el seu coneixement, experiència i recolzament a empreses que 

volen aprendre i avançar en aquest àmbit, de forma voluntària i personalitzada. 

És una iniciativa impulsada per la Xarxa d’Empreses NUST en el marc del Pacte del Temps de 

Barcelona. Compta amb l’assessorament i expertesa de Barcelona Activa: el Barcelona Mentoring 

Program (basat en el Venture Mentoring Service del MIT) i el Women Mentoring Program. 

Característiques de l’empresa mentora 

• Té expertesa en organització del temps (flexibilitat horària, e-treball, conciliació, 

corresponsabilitat, etc.).  

• Té una trajectòria en organització del temps (plans, eines, documentació, indicadors d’avaluació, 

etc.). 

• Vol participar de forma voluntària per transferir el seu coneixement a altres empreses. 

• Disposa d’una persona de referència amb expertesa (ex. Responsable de RRHH, Director/a 

general) i disponibilitat per assistir a les reunions presencials. 

• Estableix un acord de confidencialitat. 

Característiques de l’empresa mentorada 

• Vol aprendre/ avançar sobre la política global d’organització del temps o d’alguns àmbits en 

concret (flexibilitat horària, e-treball, conciliació, corresponsabilitat, etc.).  

• Té una proposta de projecte o esborrany de document sobre el tema en el que sol·licita la 

mentoria. 

• Disposa d’una persona de referència amb poder de decisió (ex. Responsable de RRHH, Director/a 

general) i disponibilitat per assistir a les reunions presencials. 

• Té el compromís d’elaborar un pla de millora al llarg de la mentoria amb voluntat 

d’implementar-lo. 

Rol de la Secretaria Tècnica  

• Selecciona les empreses mentores i mentorades, valora les sol·licituds i fa les entrevistes. 

• Fa seguiment de les reunions presencials i facilita que la mentoria es desenvolupi correctament. 

• Dona suport a les empreses mentores per tal d’establir una metodologia que ajudi a 

desenvolupar els plans de millora de les empreses mentorades. 

• S’encarrega de que l’avaluació de les empreses mentores i mentorades es realitzi, així com de 

conèixer l’impacte del pla de millora dissenyat. 

• Té cura de la millora contínua del programa de mentoria. 

http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/xarxa-dempreses
http://ajuntament.barcelona.cat/pactedeltemps/ca/node/47
http://ajuntament.barcelona.cat/pactedeltemps/ca/node/47
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Metodologia de treball d’empeses mentores i mentorades  

• Programa de 6 mesos de durada, d’una reunió mensual.  

• Els grups estan formats per 2 empreses mentores que assessoren a 2 empreses mentorades, 

primer una al llarg de 1h i després l’altra al llarg de 1h, dedicant en total 2h al mes. 

• En la primera reunió es comença a treballar un pla de millora en l’àmbit de la consulta de la 

mentoria, partint d’una proposta de projecte que aporta l’empresa mentorada i que estarà 

acabat en la darrera reunió. 

• Es fan actes de les reunions plasmant els compromisos per part de l’empresa mentorada. 

• Es fa una avaluació de cadascuna de les mentories.  

Convocatòria 2a edició 

• Enviar fitxa empresa mentora o mentorada fins 8 de juliol de 2019. 

• Entrevistes de selecció: juliol i setembre de 2019. 

• 12 organitzacions: 6 empreses mentores i 6 empreses mentorades. 

• Trobada inicial a l’octubre de 2019. 

• Durada de novembre de 2019 a maig de 2020. 

• Presentació dels resultats al juny de 2020.  

Més informació 

• Vídeo comunicatiu de la 1a edició: https://youtu.be/-CuzHtLi6Vk  

• Pàgina web: http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/programa-pilot-de-

mentoria-en-organitzacio-del-temps  

• Contacte: empresesnust@bcn.cat  

 

https://youtu.be/-CuzHtLi6Vk
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/programa-pilot-de-mentoria-en-organitzacio-del-temps
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/programa-pilot-de-mentoria-en-organitzacio-del-temps
mailto:empresesnust@bcn.cat

