Postgrau en Gestió Clínica Avançada
Març – Desembre 2018

2a. edició especial per a participants del
curs de Gestió Clínica: Bases, Avenços i Reptes

Amb el suport de

POSTGRAU EN GESTIÓ CLÍNICA AVANÇADA
2a. edició limitada 2018 als exalumnes del curs de Gestió Clínica: Bases, Avenços i
Reptes.

Presentació
El sector sanitari, sociosanitari i social està vivint un procés de profunda transformació i canvi: nous reptes,
integració dels diferents nivells assistencials, coordinació entre aquests nivells, models d’atenció centrada
en la persona, us intensiu de les tecnologies (monitoreig, teleassistència, telemedicina, control remot, ...
seguiment) cap als pacients, etc.
Amb aquest programa pretenem fer un èmfasi profund i complert en gestió clínica moderna, des de la
comprensió de les seves bases fins al maneig dels seus instruments fonamentals. Aquesta formació central
es complementarà amb altres eines que els professionals de la gestió clínica requereixen per gestionar de
manera efectiva els serveis clínics, incidint en les habilitats directives necessàries per a fer-ho possible.
Per tant es tracta d’un programa que centrat en el desenvolupament de les competències vinculades a la
gestió clínica, ofereix de manera molt actualitzada les eines i recursos necessaris per impulsar canvis i
transformacions en la gestió clínica de les nostres organitzacions.

Objectius


















Conèixer els diferents models de sistemes sanitaris i la catalogació de l’activitat sanitària.
Aprofundir en el coneixement de la cartera de serveis de les organitzacions de salut i valorar si són
o no adequades respecte a la realitat actual.
Integrar la gestió clínica dins el marc de la planificació i organització de la oferta i provisió de
serveis de salut.
Dominar els instruments fonamentals per a la gestió clínica: qualitat, protocols, consens, medicina
basada en l’evidència, seguretat del pacient.
Impulsar la reorientació l’activitat clínica cap a les necessitats reals dels pacients.
Promoure una cerca contínua de les millors pràctiques de valor: triple aim, right care, ...
Descobrir el nou univers del pacient: experiència i implicació dels mateixos, comprensió del risc i
decisions clíniques compartides.
Posar en marxa unitats de gestió clínica.
Fer una integració de serveis per a la cronicitat.
Reordenar la provisió dels serveis sanitaris cap a un model més eficient i amb més efectivitat clínica
Integrar la gestió clínica dins el marc de la gestió assistencial global.
Conèixer models per a la integració de serveis per a la cronicitat.
Descobrir els eixos estratègics per a les reformes estructurals de la provisió de serveis basades en
gestió clínica.
Liderar aquests processos de canvi amb un lideratge eficaç.
Consolidar equips de treball d’alt rendiment professional, amb compromís i alineats amb els
objectius establerts.
interpretació dels resultats obtinguts.
Impulsar línies d’innovació i millora en els processos de l’organització.
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Durada
30 ECTS distribuïts en quatre blocs:

Bloc I:
Gestió Clínica:
bases, avenços i
reptes
(15 ECTS)*

Bloc II:
Gestió de serveis,
àrees i unitats
clíniques
(6 ECTS)

BLOC III:
Lideratge i gestió
d’equips clínics d’alt
rendiment
(6 ECTS)

REALITZAT
BLOC IV: Treball d’aplicació pràctica (3 ECTS)

*Els professionals que han fet i superat el curs de Gestió Clínica: Bases, Avenços i Reptes, dirigit i
impartit pel Dr. Jordi Varela ja tenen realitzat el Bloc I.

Acreditació
Diploma de Postgrau en Gestió Clínica Avançada, expedit per la Fundació Universitària del Bages, Campus
UManresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Modalitat
Semipresencial

Calendari
Març 2018 a desembre de 2018

Lloc de realització:
Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. c/ Esteve Terradas, 30. 08023 Barcelona
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Programa

Bloc I: Gestió Clínica: bases, avenços i reptes (15 ECTS). BLOC REALITZAT !!!

Bloc I:
Gestió Clínica:
bases, avenços i
reptes
(15 ECTS)

Aquest bloc de continguts correspon al Curs de gestió Clínica: bases
avenços i reptes, impartit i dirigit pel Dr. Jordi Varela, ja realitzat i
superat pels professionals als quals va dirigida aquesta exclusiva
edició de Postgrau en Gestió Clínica Avançada.

REALITZAT
Bloc II: Gestió de serveis, àrees i unitats clíniques (6 ECTS).
Objectius
Aquest bloc es centra en potenciar la gestió eficient dels serveis, àrees i unitats assistencials. Per a això,
partint de la direcció estratègica es desenvoluparan tècniques i instruments de gestió:




Impulsar l’actualització de la planificació estratègica dels servei.
Transformar l’estratègia en línies de treball i d’activitat
Bloc II:
operatives i específiques: direcció estratègica.
Gestió de serveis,
 Comprendre i adaptar-se de forma àgil a les tendències
àrees i unitats
d’evolució a l’entorn sanitari català.
clíniques
 Gestionar la innovació -Business Innovation Model-.
(6 ECTS)
 Impulsar la recerca i gestió del coneixements associats als
àmbits d’expertesa del servei, àrea o unitat.
 Planificar la qualitat en els serveis, àrees i unitats assistencials.
 Millorar els processos assistencials per a facilitar la seva
eficiència i seguretat: lean, agile, scrum manegement.
 Impulsar la innovació organitzativa.
 Elaborar pressupostos, despeses, i control i seguiment econòmic de l’àrea.
 Preveure i gestionar el impacte econòmic dels serveis, àrees i unitats assistencials en els resultats
globals de la organització.
 Gestionar persones i equips; creixement dins l’equip i corresponsabilització.
 Gestionar amb criteris ètics, i conscienciar a l’equip de la importància de la mateixa.
 Situar la informació i coneixement al servei de la presa de decisions de les persones i de l’equip.
 Vincular els indicadors clau de l’activitat del servei i treballar per la seva millora.
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Metodologia i format
El programa compren 5 seminaris amb un format semi presencial.


Sessions presencials de 6 hores de duració amb un format de mitja jornada intensiva (de 9 a 15
hores), incorporant-hi dinar-coloqui per afavorir el networking entre els participants on realitzaran:
sessions expositives amb el grup classe, treball en equips cooperatius, discussió i anàlisi de vídeos,
lectures i experiències pràctiques.



Activitat online: treball individual i col·laboratiu en xarxa (debats, lectures, vídeos, articles ...). Cada
sessió requerirà una activitat prèvia i posterior de lectura o visualització de vídeos relacionats amb
el tema tractat. A més, les sessions 3 i 5 plantejaran una activitat col·laborativa d’aplicació
d’aprenentatges.

Sessions presencials i programació
 Sessió 1: Direcció estratègica.
o La planificació estratègica en el marc dels serveis hospitalaris.
o Transformació de la estratègia en objectiu línies de treball i d’activitat
operatives i específiques: direcció estratègica

31/05/2018

 Sessió 2 Innovació i recerca.
o La recerca en el marc hospitalari: modalitats, actors i limitacions.
o Finançament de la recerca hospitalària
o Gestió de la innovació.

28/06/2018

 Sessió 3: Gestió eficient dels recursos econòmics.
o Conceptes basics en la elaboració de pressupostos.
o Control i seguiment econòmic dels serveis hospitalaris
o Modalitats de finançament de proveïdors assistencials.

27/09/2018

 Sessió 4: Gestió de la qualitat i millora contínua.
o Bases per a la gestió de la qualitat en els serveis, àrees i unitats
assistencials.
o Millora de processos com a eina per tal de facilitar la seva eficiència i
seguretat.

25/10/2018

 Sessió 5: Gestió eficient de la informació:
o La informació i el coneixement com a eines en la presa de decisions de
les persones i de l’equip: gestió amb informació.
o Ús d’indicadors clau de l’activitat del servei.

20/11/2018

Un cop finalitzats els blocs 3 i 5 es durà a terme uns activitat on line consistent en la realització d’un exercici
que aportarà el professor o professors de cadascun dels blocs.
En la proposta d’exercici es definirà la metodologia a seguir i els criteris de valoració del mateix.
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Bloc III: Lideratge i gestió d’equips clínics d’alt rendiment (6 ECTS)
Objectius
Aquest bloc s’orienta a ajudar als participants del postgrau a:

BLOC III:
Lideratge i gestió
d’equips clínics d’alt
rendiment
(6 ECTS)











Consolidar el rol directiu dels gestors clínics
Potenciar les seves habilitats relacionals per fiançar un lideratge
eficaç
Afavorir el desenvolupament d’equips d’alt rendiment
Potenciar l’establiment d’objectius que fiancin el compromís
professional
Afavorir un lideratge que afavoreixi el desenvolupament de
l’equip
Integrar eines i tècniques directives que facin més eficient el
treball amb l’equip

Resoldre potencials conflictes dins l’equip, o d’ell respecte a d’altres col·lectius professionals a la
organització
Afavorir la creativitat i la innovació continua dins l’equip.

Metodologia i format
Seminaris presencials a càrrec de consultors experts en la matèria, orientats a entrenar i desenvolupar
tècniques, recursos i models útils per aplicar a les organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques per
promoure el intercanvi de coneixements i d’experiències professionals. Format de mitja jornada intensiva
(de 9 a 15 hores), incorporant-hi dinar-coloqui per afavorir el networking entre els participants.

Tallers/seminaris
Aquest bloc permet que cada participant pugui triar i desenvolupar els temes que sobre lideratge siguin del
seu interès. S’haurà d’escollir 7 tallers/seminaris dels 10 que es proposen.
 Les dimensions del lideratge. Aprofundir en què s’espera dels caps per part
de l’organització que els nomena i dels seus equips i com construir un
projecte pel que valgui la pena lluitar.
 Autoconeixement per a l’eficàcia personal. Reconèixer els nostres punts
forts i àrees de millora, descobrir les nostres àrees de desenvolupament.
 Autocontrol, gestió de les emocions. Com millorar la capacitat de gestionar
les pròpies emocions en l’entorn labora i fomentar l’autonomia professional
 Lideratge amb Insights. Aprofundir sobre el meu estil de comandament a
partir del model Insights Discovery.
 Sikkhona: aconseguir equips d’alt rendiment a través de la comunicació.
Conèixer els diferents estadis de desenvolupament dels equips de treball

20/03/2018
22/03/2018
12/04/2018
26/04/2018
10/05/2018
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 Orientació a resultats. La visió estratègica de cada directiu ha d’estar
focalitzada cap als objectius establer per l’organització i poder executar
actuacions eficaces que permetin demostrar, amb indicadors inequívocs, el
valor de cada equip als resultats de l’empresa.
 Entrevista d'avaluació. Eina per al creixement professional. L’entrevista
s’orienta a aconseguir que l’avaluació sigui un procés compartit entre
entrevistats i entrevistat
 Networking i comunicació digital. El valor de la marca personal cada cop
està més condicionada per la qualitat de la marca digital. Saber construir i
cuidar les xarxes digitals són claus per a la credibilitat de qualsevol
professional.
 Reunions de treball eficients. Millorar la direcció de reunions com a eina de
gestió en els tres processos claus de qualsevol organització: estratègic, gestió
del talent i execució.
 Gestió de conflictes a l’equip. Aprendre i identificar ràpident els problemes i
formular criteris propis de solució.

22/05/2018

05/07/2018

04/10/2018

15/11/2018
29/11/2018

Bloc IV: Treball d’aplicació pràctica (3 ECTS)
Realització d’un Treball Final de Postgrau (TF) que es centri i desenvolupi algun dels aspectes treballats al
llarg del programa i que estigui enfocat de forma clara a la millora de la pràctica professional de l’alumnat.

BLOC IV: Treball d’aplicació pràctica (3 ECTS)

Per finalitzar el curs, tots els alumnes que hagin desenvolupat els blocs 1, 2 i 3 hauran de fer un treball per
tal de completar el programa del postgrau.
El tema d’aquest treball, proposat per l’alumne, haurà d’estar relacionat amb els continguts del curs en
qualsevol dels seus blocs de contingut. La data de lliurament i les característiques definitives del treball
s’anunciaran al llarg del curs i seran publicades a la eina docent on line.
Un cop presentat el treball, aproximadament la primera quinzena del mes de gener del 2019, l’alumne
haurà de fer una presentació oral del mateix per a la qual serà convocat amb suficient anticipació.
En el marc de la realització del treball, i segons el criteri de l’alumne, es proposa la realització de sessions de
tutoria per avaluar la evolució i orientar en la seva realització.
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Matrícula i inscripció
o
o

El cost total d’inscripció als mòduls II, III i IV és de 2.380 euros.
Hi ha la possibilita de fer la matrícula per blocs:
 Per a realitzar només el bloc II el cost d’inscripció és de 990 euros.
 Per a realitzar només el bloc III el cost d’inscripció és de 990 euros.
 Per a realitzar només el bloc IV el cost d’inscripció és de 400 euros.

Per fer la sol·licitud d’inscripció, cal enviar un correu electrònic a l’adreça rllort@ucf.cat. A
continuació ens posarem en contacte per tal de personalitzar la informació, definir l’itinerari formatiu i
concretar els tràmits necessaris.
Data límit d’inscripció al programa 15 de març de 2018.
Aquesta formació pot ser bonificada per la Fundació Tripartita.

Per a més informació
Sr. Ricard Llort, d’Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.86 rllort@ucf.cat www.ucf.cat
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PROGRAMES DETALLATS DELS SEMINARIS
DEL POSTGRAU EN GESTIÓ CLÍNICA AVANÇADA
(2a edició limitada 2018)
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Bloc II:

Gestió de serveis, àrees i unitats clíniques.

Sessió 1: Direcció estratègica
31 de maig de 2018
Objectius:
 Impulsar l’actualització de la planificació estratègica dels serveis
 Transformar l’estratègia en línies de treball i d’activitat operatives i específiques: direcció estratègica
Continguts:
 Els nous reptes i canvis: transformació del model i redefinició
 Direcció estratègica en la gestió i planificació de serveis clínics
 De l’estratègia a l’operativa
Docents:
Dr. Ramon Cunillera. Gerent Consorci Sanitari del Maresme, Hospital de Mataró. Tresorer de la Societat
Catalana de Gestió Assistencial. Amb anterioritat Director Gerent de Barcelona Medical Agency. Amb
anterioritat Director General del Consorci de Salut i Social de Catalunya. Llicenciat en Medicina. Especialista
en Família i Comunitària. Diplomat en Gestió de la Qualitat per Serveis Sanitaris.
Dr. Jordi Vilana. Doctor en Psicologia, Diplomat en Direcció de Serveis Integrats de Salut, Executive Master
in Business Administration (EMBA) i Project Manager Professional (PMP). Ha estat Director gerent de
diversos centres sociosanitaris, Consultor sènior CHC i des de 2008 a 2017 Director de projectes de
Consultoria del Consorci de Salut i Social de Catalunya. Pot acreditar àmplia experiència com a Director de
projectes tant a l’estat espanyol com en països de Llatinoamèrica; Mèxic, Hondures, República Dominicana,
Brasil, Argentina i Xilè. Actualment Director General en Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

Sessió 2: Innovació i recerca
28 de juny de 2018
Objectius:
 Comprendre i adaptar-se de forma àgil a les tendències d’evolució a l’entorn sanitari català
 Gestionar la innovació -Business Innovation Model Impulsar la recerca i gestió del coneixements associats als àmbits d’expertesa del servei, àrea o unitat
Continguts:
 Business Innovation Model
 Recerca i gestió del coneixement en el servei, àrea o unitat
Docents:
Dr. Jaume Pérez Payarols. Director d’innovació recerca i docència del HSJD
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Sessió 3: Gestió eficient dels recursos econòmics
27 de setembre de 2018
Objectius:
 Elaborar pressupostos, despeses, i control i seguiment econòmic de l’àrea
 Preveure y gestionar el impacte dels serveis, àrees i unitats assistencials en els resultats globals de
la organització
Continguts:
 Gestió de recursos (materials, econòmics, ...).
 Pressupostos, despeses, i control i seguiment econòmic de l’àrea
Docent:
Carles Loran. Auditor – Censor Jurat de comptes, diplomat en Ciències Empresarials (UB) i segon cicle
d’Administració i Direcció d’Empreses (UB(. Postgrau en Auditoria per la Universitat Politècnica de
Catalunya, i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, i Diplomat en el programa executive
education de ESADE de Direcció de Serveis Integrals de Salut (2009) i en Direcció i Gestió de Col·laboracions
Públic Privades (2011). Actualment Adjunt a Direcció en Barnaclínic+ (Grup Hospital Clínic). Abans, Director
Econòmic – Financer del Parc Sanitari Pere Virgili . Director econòmic financer de La Unió Catalana
d’Hospitals i la Fundació Unió Catalana d’Hospitals. Amb anterioritat experiència a Faura Casas, Auditors
Consultors com a responsable d’auditories financeres, principalment a l’àmbit sanitari.

Sessió 4: Gestió de la qualitat i millora continua
25 d’octubre de 2018
Objectius:
 Planificar la qualitat en els serveis, àrees i unitats assistencials
 Millorar els processos assistencials per a facilitar la seva eficiència i seguretat: lean, agile, scrum
manegement.
Continguts:
 Qualitat i seguretat en els serveis, àrees i unitats assistencials
 Gestió per processos: lean, agile, scrum manegement.
Docents:
Dr. Ignacio Barrachina. Llicenciat en Medicina i Cirurgia i Mestratge en Gestió Hospitalària per ESADE. Ha
estat consultor sènior en CODEH, Director de projectes de consultoria en IASIST, Gerent de la Divisió de
Consultoria en Price Water House Coopers, Gerent de la Província de Barcelona (Responsable de
planiﬁcació) Gerent del Centro N. S de Montserrat per a discapacitats intel·lectuals de les Germanes
Hospitalàries i des del 2013 és Consultor freelance en el sector salut.
Sr. Toni Campos. Màster MBA en gestió i direcció d’empreses, amb experiència en la gestió i el disseny
d'infraestructures i tecnologia hospitalàries. Expert en Lean Healthcare i gestió d'operacions en camp de la
salut i hospitalari. Ha participat en diferents projectes d'emprenedoria en les àrees tecnològica, innovació i
millora contínua en la salut. Actualment és el responsable de l’oficina de suport als processos avançats de
l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, responsable de la unitat d'operacions i lean de l'ICS-IAS de Girona
i co-fundador de Balio tecnologia. Co-coordinador de la Comissió de treball de serveis generals de la salut
del Consorci i Social de Catalunya. Professor del Màster Universitari en tecnologies intel·ligents per sistemes
de salut de la Universitat de Girona.
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Sessió 5: Gestió eficient de la informació
20 de novembre de 2018
Objectius:
 Situar la informació i coneixement al servei de la presa de decisions de les persones i de l’equip
 Vincular els indicadors clau de l’activitat del servei i treballar per la seva millora
Continguts:
 Informació i coneixement al servei de la presa de decisions
 Indicadors clau de l’activitat del servei en relació als resultats esperats
Docents:
Dr Toni Hidalgo. Director de Benchmarking Sanitari 3.0 (BS3). Partner del Projecte ARQ del CSSC. Assessor
en anàlisis d’indicadors de gestió clínica i sistemes d’informació sanitària. Anteriorment director de
projectes en IASIST. Llicenciat en Medicina, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Mestratges
en Direcció d’institucions sanitàries, Economia de la salut, Gestió de la qualitat, Disseny i estadística per a la
recerca en salut. Ha estat docent al “Curso superior en Dirección de Organizaciones Sanitarias” (2008-2012)
a la Universitat Carlos III de Madrid, mòduls de sistemes d’informació sanitària, qualitat i costes.
Dr Joan Miquel Carbonell. Director Assistencial en Consorci Sanitari de l’Anoia. Ha estat Director
Assistencial a la Corporació Sanitària del Maresme i la Selva, Subdirector Assistencial a l’Hospital
Universitari de la Vall d’Hebrón, Director Mèdic a l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXII.
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Bloc III:

Lideratge i gestió d’equips clínics d’alt rendiment

Dimensions del lideratge.
20 de març de 2018
La responsabilitat directiva va molt més enllà del simple exercici d’unes funcions i responsabilitats, sinó que
implica l’assumpció d’un rol directiu que permeti desenvolupar totes les dimensions de l’organització i de
l’entorn al mateix temps que s’ajuda a fer crèixer el propi equip.
Objectius:
Introduir als participants en el conceptes de rol directiu i del valor de les competències en direcció
estratègica a partir de:




Aprofundir en l’anàlisi de les pròpies responsabilitats de direcció, fent especial èmfasi en l’elaboració
de significats i de criteris d’èxit com a base dels models de direcció.
Comprendre les claus que permeten integrar els projectes de canvi a les organitzacions i impulsar als
equips a desenvolupar-les.
Facilitar la incorporació dels coneixements adquirits a la pràctica diària.

Continguts:
1.

2.

2.

Nova visió del rol directiu.
 Per a què serveix un cap?
 Direcció per significats.
 Les dimensiones del lideratge.
La integració organitzativa.
 De la gestió participativa a la gestió de la participació.
 La cadena d’integració organitzativa.
 La integració en els processos de canvi.
La gestió de les diferències.
 Dirigir por diferències.
 Promoure l’autonomia professional.
 Encerts i errors en la direcció de persones.

La metodologia de les sessions presencials és activa i participativa, amb l’objectiu de potenciar el treball en
equip. Això permetrà intercanviar experiències entre les persones participants i, al mateix temps, reforçar el
contingut teòric del programa.
Docent
Carles Mendieta
Psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu. Soci de Singular Net Cosulting, sl i de ShareBarcelona,sl.
Director del Postgrau en Habilitats Directives – EUNCET Business School/UPC. Membre de la Comissió
Consultiva de la Fundació Factor Humà
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Autoconeixement per a l’eficàcia personal.
22 de març de 2018
En els moments actuals és fonamental per als professionals l’aprenentatge i desenvolupament continu, per
això es interessant fer una parada en el camí, aprofundir en l’autoconeixement i, a partir d’aquí, decidir
quins són els camins i prioritats del propi desenvolupament.
Objectius:



Reconèixer els nostres punts forts i les àrees de millora, descobrir les nostres àrees de
desenvolupament
Passar a l'acció desenvolupant estratègies interpersonals útils.

Continguts:






Aprofundir en el meu estil de relació, en els meus punts forts, àrees de millora i espais de
desenvolupament.
Conèixer quin és el meu estil d’aprenentatge.
Conèixer i entendre l’estil dels altres.
Desenvolupar estratègies per adaptar-me i connectar.
Desenvolupar estratègies d’acció.

Treballarem a partir d’una eina d’autoconeixement: el Discovery Insights. Abans de la sessió presencial
cada assistent omplirà un qüestionari d’autoavaluació per Internet, i a la sessió disposarà del seu informe
individual.
S’explicarà el model que hi ha darrera de l’Insights, es treballarà amb els perfils personals i es realitzaran
exercicis i dinàmiques per a una millor comprensió i aplicació del model
Docent
Àngels Paredes
Consultora en desenvolupament de persones i organitzacions. Assessora de projectes formatius a la Unió
Consorci Formació. Durant 15 anys va ser responsable de desenvolupament de recursos humans, a la UOC
en primer lloc, i després a l’Hospital Clínic de Barcelona. És directora del Postgrau “Desenvolupament del
talent a les organitzacions” d’IL3-UB” i del Postgrau de “Lideratge i desenvolupament directiu” de la
Universitat de Manresa. Acreditada en “InsightsDiscovery”, eina de diagnòstic de preferències.
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Autocontrol, gestió de les emocions.
12 d’abril de 2018
En observar les nostres emocions, i estar presents en elles, respirant a través del procés emocional, podem
començar a poder fluir amb aquest procés, integrant-lo en el nostre cervell i el nostre cos i connectant-lo
amb tot el nostre ésser.
En sentir l'emoció, la ment es llança al discurs mental habitual, però el benestar es basa en aprendre a
observar, reconèixer i acceptar les emocions per poder gestionar-les.
Objectius:




Aprendre a reconèixer i identificar les emocions i l’estat emocional.
Acceptar l’experiència permetent l’emoció.
Deixar anar, transformar l’emoció i actuar o no, segons les necessitats o circumstàncies.

Continguts:






Desvetllant el misteri de les emocions.
Experimentar la connexió ment-emoció-cos.
Explorar les emocions bàsiques a nivell corporal.
Aprendre a neutralitzar l’emoció a través de pràctiques mindfulness i del step-out.
Practicar l’art de reconèixer, expressar i transformar les emocions com a guia de les nostres accions.

Treballarem des d’una metodologia eminentment pràctica, combinant moments d’explicació i
conceptualització i pràctica en real personal i col·lectiva. S’aplicaran pràctiques i eines del mindfulness i
l’Alba emoting.
Docent
Gemma Segura Virella
Coach executiva, formadora i consultora en transformació organitzacional. Experta acreditada en
Mindfulness i Gestió de les emocions a través del mindfulness.
Membre del Consell Executiu de l’Institut Relacional, professora en diferents universitats i escoles de
negoci.
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Lideratge amb Insights.
26 d’abril de 2018
Aquest curs esta plantejat com un aprofundiment en l’estil de lideratge a partir del model Discovery
Insights, està adreçat a les persones que ja han fet el taller d’autoconeixement i relació amb Insights
Objectius:



Aprofundir sobre el meu estil de comandament
Potenciar el lideratge a partir de la reflexió sobre els meus punts forts i àrees de possibilitats

Continguts:





El meu estil de lideratge, els meus punts forts, àrees de millora i espais de desenvolupament.
Aprofundir en un model útil per a la direcció de persones i equips.
Aprofundir en algunes habilitats directives des del model Insights: presa de decisions, gestió del
temps…
Desenvolupar estratègies d’acció.

Docent
Àngels Paredes
Consultora en desenvolupament de persones i organitzacions. Assessora de projectes formatius a la Unió
Consorci Formació. Durant 15 anys va ser responsable de desenvolupament de recursos humans, a la UOC
en primer lloc, i després a l’Hospital Clínic de Barcelona. És directora del Postgrau “Desenvolupament del
talent a les organitzacions” d’IL3-UB” i del Postgrau de “Lideratge i desenvolupament directiu” de la
Universitat de Manresa. Acreditada en “InsightsDiscovery”, eina de diagnòstic de preferències.
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Sikkhona: aconseguir equips d’alt rendiment a través de la comunicació.
10 de maig de 2018
Els equips de treball passen per diferents etapes de relació entre els seus membres, algunes molt
productives i funcionals, i altres molt destructives. En el seminari explorarem les diferents etapes de
desenvolupament dels grups i aprendrem com treballar des de la comunicació per fer créixer els grups i
portar-los a l’alt rendiment.
Seminari pràctic basat en el Model Sikkhona d’Estadis Relacionals, on després d’una breu explicació del
model practicarem les diferents dinàmiques que es poden aplicar als equips de treball. Les dinàmiques es
realitzaran amb l’eina visual Sikkhona, creada amb aquest objectiu.
Objectius:




Conèixer els diferents estadis de desenvolupament dels equips de treball
Identificar l’estadi del nostre equip.
Aprendre eines per fer-lo créixer en cohesió i rendiment

Continguts:






El model d’Estadis relacionals: les diferents fases per les que passen els grups de treball
Diagnosi: on és el nostre grup?
Eines per desenvolupar els grups i fer-los créixer en confiança i rendiment
Els grups d’alt rendiment: com arribar-hi i com mantenir-los
Límits i aplicacions del model

Docent
Ferran Ramon-Cortés Montaner
Expert en comunicació interpersonal. Director de d’Institut 5 Fars, dedicat al desenvolupament de les
habilitats de comunicació personal i interpersonal.
Professor convidat i col·laborador acadèmic de UB, UAB, ESADE, UN, i altres Universitats i Institucions.
Autor de diferents llibres de comunicació entre els que destaquen “L’Illa dels 5 Fars” i “La Química de les
Relacions”.
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Orientació a resultats.
22 de maig de 2018
Massa feina, poc temps per realitzar-lo i, en ocasions insatisfacció per no aconseguir les metes que ens hem
fixat. És possible orientar-se cap al resultat i prioritzar de manera diferent a la vegada que s'aconsegueix un
major benestar de l'equip i un major equilibri personal. En el fons l'orientació a resultats no és una tècnica
sinó una actitud. En aquesta jornada descobrirem les claus per desenvolupar-la adequadament.
Objectius:




Conèixer com es construeix una visió estratègica de la pròpia responsabilitat, en el marc d'un pla
estratègic orientat al client i als resultats.
Analitzar els factors individuals que incidiran en la presa de decisions estratègiques i que permetran
orientar als clients i als resultats.
Establir plans que permetin l'assoliment dels objectius vinculats a la satisfacció dels clients i dels
resultats esperats per l'organització.

Continguts:






Introducció i marc conceptual
Tendències individuals, autoperfilación
L'equip, la tasca i la fixació d'objectius
Estratègia i orientació a resultats
L'orientació a resultats com a hàbit

Docent
Dr. Marc Eguiguren.
Economista i Doctor en Direcció i Administració d'Empreses. Cofundador de SingularNet, professor de la
UPC, Director Executiu de la Global Alliance for Banking on Values (www.gabv.org). Emprenedor, banquer i
acadèmic. És i ha estat membre del consell d'administració de diverses empreses espanyoles i estrangeres,
entre elles de Triodos Bank, NV. líder europeu en banca ètica i sostenible. Escriptor, articulista i esportista i
músic aficionat.
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Entrevista d'avaluació. Eina per al creixement professional.
5 de juliol de 2018
En les organitzacions les persones sempre estan en procés d'avaluació. Ser un bon professional, metge,
infermera, ... no assegura el ser un bon cap. Freqüentment s'ha de simultaniejar el paper com metge,
infermera amb el rol directiu. No és una missió fàcil i convé tenir clar que funcions corresponen a cada rol i
que habilitades són necessàries per al de direcció.
Avui dia la gestió del talent de les persones és un tema estratègic. El professional té dret a saber el que
s'espera d'ell, i el procés de valoració incrementa el seu compromís amb el seu creixement professional.
L'entrevista s'orienta a aconseguir que l'avaluació sigui un procés compartit entre entrevistats i entrevistat.
Perquè l'entrevista sigui eficaç, l'entrevistador ha de tenir integrada la seva autoritat, que es desprèn del
seu paper i de les seves qualitats personals. Convé que l'entrevista estigui emmarcada en una planificació
general de desenvolupament. El les entrevistes es treballa tant amb les idees com amb les emocions.
L'entrevista ajuda a l'entrevistador a ser més just, més objectiu i rigorós en les seves apreciacions.
Objectius:




Adquirir eines per poder, a través d'una entrevista personal, conèixer i valorar les habilitats, capacitats,
interessos i expectatives dels professionals i assenyalar aspectes a millorar de l'entrevistat / ada.
Que cada participant sigui conscient de les seves habilitats i estil.
Prendre consciència de les emocions associades a la trobada amb l'altre en un espai d'entrevista.

Continguts:
1-La sintonia de l'entrevistador
El rol. Els constructes mentals. El maneig de les emocions. El cos com a eina relacional. El humor.
2-Fases en l'entrevista
Preparació, fase inicial, exploració, tancament i autoavaluació
3-Tècniques comunicacionals
Facilitadors comunicacionals. L'escolta activa. Els silencis funcionals. Assertivitat etc.
4- Habilitats relacionals
L'empatia. La distància òptima. la simpatia etc
5- "Perills"
Prejudicis. Projeccions. la precipitació etc
La idea és centrar la jornada en l'entrenament de les tècniques d'entrevista i en què cada participant es
connecti amb les seves pròpies capacitats. El taller és fonamentalment pràctic i d'entrenament. Es tracta
d'aprendre aprofitant els recursos i habilitats pròpies i dels altres participants. Passant-ho bé s'aprèn millor.
Docent
Toña Pou
Psicòloga, coach i analista Bioenergètica. Sòcia del Grup Mediterraneo Consultors.
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Networking i comunicació digital
4 d’octubre de 2018
Les nostres accions, la nostra activitat quotidiana, la nostra xarxa de contactes, l'activitat dels nostres
col·laboradors, etc., van deixant a la xarxa, a Internet, una empremta que va construint la nostra reputació i
la de la nostra organització.
La nostra reputació professional no només es construeix a través de la nostra participació en jornades i
esdeveniment professionals sinó que depèn de la nostra presència a Internet i de la qualitat de la nostra
producció de contingut i les nostres intervencions a les xarxes socials. I també pel nostre nivell d’influència
que es mesura per la importància i volum de la nostra xarxa de contactes.
Per tot això és ara imprescindible ser nosaltres mateixos els que controlem la nostra presència a la xarxa, de
manera que siguem nosaltres els que transmetem la informació i els valors que volem que caracteritzin la
nostra tasca i que aquesta influenciï als nostres seguidors per incrementar la nostra reputació.
Objectius:




Conèixer els recursos i eines de la Internet social i la tecnologia en el núvol.
Desenvolupar habilitats que dotin al participant de la competència digital necessària per al seu
permanent actualització professional.
Elaborar el pla de Gestió de la Identitat Digital i de desenvolupament de la Marca Personal per
incrementar la seva reputació i la de l’organització a la que pertany.

Continguts:









La societat en xarxa. De la intimitat a la extimitat: Privat i públic. Posicionament i control a Internet.
Importància de la xarxa de contactes: Influir, Compartir, Col·laborar.
El professional com a ambaixador de la seva organització.
Marca Personal: Identitat Digital i Reputació professional.
Com crear contingut (propi i aliè) en les xarxes que posicioni la teva marca personal.
Construcció de la teva pàgina personal a Internet (BLOG).
Ús professional de les xarxes socials.
Com posicionar la teva marca personal en els cercadors d’Internet (SEO).

Taller pràctic. És imprescindible que els participants aportin el seu ordenador i que a la sala hi hagi accés
WIFI a Internet. Els participants es donaran d’alta i treballaran amb cadascuna de les eines i xarxes que es
mencionaran al taller.
Docent
Laura Rosillo
Experiència de més de 25 anys treballant en recursos humans, especialment en temes de formació. És
llicenciada en Filologia Hispànica, Màster en Recursos Humans, Postgrau de Formació de Formadors,
Especialitzada com a community manager per AERCO (Associació Espanyola de Responsables de Comunitats
On-line).
Actualment treballa en projectes de gestió de l’edat (Age Management) i de transformació digital de
l’empresa i dels professionals i fundadora de l’Observatori de l’Aprenentatge a la Madurescència i membre
de la Xarxa Sènior Carisma.
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Reunions de treball eficients.
15 de novembre de 2018
Poder fer reunions satisfactòries quant a decisions preses, temps de dedicació i bon ambient: aquesta
formació pràctica et permetrà anar millorant tenint en compte el teu punt de partida; en particular
mitjançant una preparació adequada i una dinamització adaptada a l’objectiu a assolir i als participants. Al
final, es tracta d’aconseguir resultats i alhora una vida professional més sostenible i fins i tot ... agradable!

Objectius:
Conèixer i practicar amb els conceptes i eines necessaris per preparar, facilitar i tancar reunions, amb
simulació d’exemples concrets dels participants.
Va dirigit tant a responsables d’equips que fan habitualment reunions internes i amb externs com a
persones que coordinen projectes o grups de treball o són referents de temes tècnics o transversals.
Continguts:









-Esquema de la comunicació entre les persones
-Reunions informatives/participatives i estils de direcció de reunions
-Les 3 etapes de la reunió: Preparació, Facilitació, Tancament/seguiment
-La fitxa de preparació i el TOP de la reunió
-La facilitació/dinamització: instruments i consells
-El triangle de la facilitació de reunions
-Tractament de possibles conflictes o tensions (sociodinàmica i estils de presa de decisions)
-El tancament: Fitxa d’acta-resum de la reunió (Què-Qui-Quan) i seguiment

Docent
Alfons Stinus.
Llicenciat i Maîtrise és Sciences Économiques per la Universitat de París I Panthéon-Sorbonne. És consultor,
facilitador i formador, especialitzat en metodologies participatives en l’àmbit de les organitzacions
públiques, particularment en els sectors: universitari, bibliotecari, cultural i salut-social. En l’àmbit de la
salut, recentment ha organitzat i facilitat la dinamització de sessions, reunions i grups de treball en el marc
de la Participació Ciutadana en Salut, en el desenvolupament de programes de Salut Pública, etc.
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Gestió de conflictes a l’equip.
29 de novembre de 2018
La direcció d’equips de treball no s’aconsegueix només per mitjà del domini de certes tècniques, sinó que
parteix del coneixement més aprofundit de quines són les bases de les relacions interpersonals en el treball
i exigeix al comandament un grau de maduresa que li permeti acceptar i potenciar les característiques
diferencials de les persones que estan en el seu equip i gestionar els conflictes que es donen a qualsevol
equip.
Objectius:




Reflexionar i aprofundir en l'anàlisi de les pròpies responsabilitats de direcció, fent especial èmfasi en la
dimensió relacional del lideratge.
Conèixer les claus de les negociacions positives.
Millorar la capacitat per a enfrontar-se a les situacions de conflicte a partir d'enriquir els sistemes
d’anàlisi de les situacions i de comunicació emprats.

Continguts:
1.- Elements personals que afecten als equips.
• Els rols en els equips
• La satisfacció laboral i les motivacions personals.
• La mesura de l’èxit i el seu impacte en la carrera professional.
2.- Elements claus de les negociacions
• La negociació com competició versus la negociació com cooperació.
• El Cost i el Valor, dues cares de la mateixa moneda.
3.- La gestió de conflicte en el propi equip
• La gestió de les diferències en el propi equip.
• Anàlisi dels comportament i avaluació de les situacions de tensió en el propi equip.
• Els límits de la participació de l’equip en la presa de decisions
La metodologia de les sessions presencials és activa i participativa, amb l’objectiu de potenciar el treball en
equip. Això permetrà intercanviar experiències entre les persones participants i, al mateix temps, reforçar el
contingut teòric del programa.
Docent
Carles Mendieta
Psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu. Soci de Singular Net Cosulting, sl i de ShareBarcelona,sl.
Director del Postgrau en Habilitats Directives – EUNCET Business School/UPC. Membre de la Comissió
Consultiva de la Fundació Factor Humà
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