
   

 

TK3: DONAR, COMPARTIR I VISUALITZAR  
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Introducció 

Les idees, les bones pràctiques i la producció científica es documenten mitjançant uns 

formularis en la plataforma. Aquests formularis seran validats i serviran posteriorment 

perquè els comitès avaluïn, seguint uns criteris específics i validats, cadascun dels 

registres publicats a la plataforma. 

Hi ha dos tipus de comitès: els comitès gestors,constituïts pels membres dels comitès 

executius de cada entitat, i els comitès tècnics específics (d’idees,de bones pràctiques 

i de producció científica) constituïts per experts formats en cadascun dels àmbits. 

Per assegurar transparència i equitat en tot el procés de valoració, els comitès seran 

formats i tutoritzats en tot el procés, i per a la valoració s’utilitzaran escales testades i 

aprovades per experts. Les avaluacions tindran lloc de manera continua al llarg de 

l’any i els resultats s’aniran publicant a la plataforma sistemàticament.  

Les idees i projectes que es presentin es registraran i publicaran a la plataforma TK3 

amb l’autoria declarada pels usuaris que els hagin aportat, sens perjudici dels drets 

d’explotació de l’entitat amb la qual l’usuari manté la seva relació laboral, de 

conformitat amb la normativa aplicable i les condicions d’ús de la plataforma. 

¿Què es? 

El TK3 és una plataforma de coneixement que permet compartir les idees, les bones 

pràctiques i la producció científica dels professionals, en un entorn tancat i protegit que 

facilita que les persones entrin en contacte, treballin en equip i generin nou 

coneixement aplicable i amb retorn i impacte, tant per a l’organització com per a les 

persones. 
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El TK3 s’emmarca en quatre àmbits d’actuació(idees): 

 ORGANITZATIU  

 ASSISTENCIAL 

 SOCIAL  

 TECNOLÒGIC. 

Continguts: 

Idees: Una idea innovadora crea valor per a l’usuari i/o afegeix algun  factor 

diferenciador als productes i/o serveis ja existents i  pot estar associada a: 

producte, servei o procès. 

Bones Pràctiques:És un conjunt coherent d’accions que milloren una situació o 

problema i del qual s’espera que, en contexts similars, doni resultats semblants. 

Ha de ser replicable, efectiva, innovadora i clau. 

Producció Científica i Acadèmica (PCA): Es considera producció científica i 

acadèmica el coneixement generat per les persones d’una organització amb 

caràcter científic i/o docent. Inclou:Articles científics clínics i de gestió, fulletons, 

presentacions, documents educatius, informació per a pacients i/o societat, etc 

A qui va dirigit? 

El TK3 va dirigit als treballadors de Mútua Terrassa. Com a membres actius de 

l’organització, pensem, parlem i actuem creativament, generant idees, compartint 

experiències i evidenciant resultats. 

Que aporta? 

Als clients: Millora la prestació dels serveis i productes. 

A les persones (treballadors): Promou la generació de nou coneixement,  implica les 

persones en projectes comuns i visualitza persones en àmbits concrets. 

A la societat: Aporta avenços tecnològics i científics que repercuteixen en el benestar 

social i possibilitarà la interacció entre professionals i societat. 



   

 

Als proveïdors i aliats:Estableix sinergies de col·laboracions i/o xarxes oportunes amb 

entitats amb interès mutu, facilitant  un canal per al codesenvolupament amb altres 

entitats. 

A l’entitat:Visualitza el coneixement generat,millora la transferència de tecnologia i de 

coneixement dins de l’entitat. 

El procés:  

Registre, Validació, Publicació, Avaluació, Publicació dels resultats i 

Reconeixement.  

Conclusions: 

La plataforma TK3 (Triangle del Coneixement) es una eina clau que dona suport a la 

cultura innovadora i d’excel·lència de l’entitat i esdevé així un espai de recollida, 

intercanvi, col·laboració i cocreació, valorització i difusió, tot garantint una combinació 

ideal de qualitat, viabilitat, confidencialitat i transparència.  

Es una plataforma que potencia els  membres actius de l’organització, que pensen, 

parlen i actuen creativament augmentant les expectatives de reconeixement per el seu 

talent i coneixement. 

 


