Rol i Lideratge
relacional
Liderar equips
en temps de transformació

Itinerari formatiu per a nous Comandaments
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Presentació
La majoria de professionals de les organitzacions de salut i socials s’ha format en profunditat en els
diferents àmbits de la seva especialitat (medicina, infermeria...).
Quan aquests professionals desenvolupen tasques de direcció i gestió, quan han de liderar un grup
de persones, desenvolupar un rol de comandament, s’adonen que això té unes coordenades diferents,
unes noves claus que no coneixien.
Liderar i gestionar persones avui en dia és un exercici complex que requereix reflexionar sobre l’entorn,
conèixer les diferents dimensions del lideratge, però també fer un exercici profund d’autoconeixement
i autolideratge, i trobar un sentit i un propòsit en allò que es fa. A més, el líder ha de conèixer eines
i instruments i desenvolupar habilitats fonamentals de relació i l’influència.
Tot això és bàsic perquè directius i comandaments acompanyin els processos de transformació de les
organitzacions.
Amb aquesta orientació, i amb l’objectiu de desenvolupar competències directives, oferim en obert
aquest itinerari formatiu per a nous comandaments, ja treballat amb èxit amb directius i comandaments de diferents organitzacions de salut i socials.

Objectius
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•

Potenciar el lideratge dels directius i dels comandaments, fent especial
èmfasi en l'elaboració de missions i de criteris d'èxit com a base dels
models de direcció.

•

Ampliar la seva visió, incidint en l’anàlisi de l’equip i una visió àmplia
del seu àmbit d’actuació.

•

Conèixer els rols que es desenvolupen en els equips de treball, les dinàmiques que s'hi estableixen i el paper de líder.

•

Proporcionar eines i facilitar tècniques, per tal que puguin gestionar
de manera eficaç els equips professionals.

•

Emfatitzar les capacitats d’influència en la seva comunicació i especialment afavorir l’eficàcia en les relacions.

•

Introduir les claus de la gestió del canvi i facilitar processos de transformació.

•

Millorar la capacitat per a enfrontar-se a les situacions de conflicte.

•

Elaborar un projecte de canvi dirigit a potenciar el propi equip de treball. Consolidar el seu rol de dins l’organització, envers la direcció i
cap els seus equips.

Estructura
•

6 sessions formatives presencials

•

3 sessions de supervisió de projectes directius aplicats

•

1 Avaluació dels estils directius relacionals

DIMENSIONS
DEL LIDERATGE

ROL I
AUTOCONEIXEMENT

CONEIXEMENT
DE L’ALTRE

LIDERAR EQUIPS
EN PROCESSOS
DE CANVI

HABILITATS
RELACIONALS

GESTIÓ
DE CONFLICTES
EN ELS EQUIPS

PROJECTE DIRECTIU APLICAT
Test
Discovery
Insights

Tutoria 1

Tutoria 2

Tutoria 3

Calendari
febrer-maig

Calendari
octubre-novembre

14 de febrer:

DIMENSIONS
DEL LIDERATGE

2 d’octubre:

DIMENSIONS
DEL LIDERATGE

28 febrer:

ROL
I AUTOCONEIXEMENT
Tutoria 1

9 d’octubre:

ROL
I AUTOCONEIXEMENT
Tutoria 1

15 de març:

CONEIXEMENT
DE L’ALTRE

23 d’octubre:

CONEIXEMENT
DE L’ALTRE

5 d’abril:

LIDERAR EQUIPS
EN PROCESSOS DE CANVI
Tutoria 2

6 de novembre:

LIDERAR EQUIPS
EN PROCESSOS DE CANVI
Tutoria 2

19 d’abril:

HABILITATS
RELACIONALS

13 de novembre:

HABILITATS
RELACIONALS

3 de maig:

GESTIÓ DE CONFLICTES
EN ELS EQUIPS
Tutoria 3

27 de novembre:

GESTIÓ DE CONFLICTES
EN ELS EQUIPS
Tutoria 3

L’horari de les sessions formatives presencials és de 9 a 14 hores.
Les sessions de supervisió tindran una durada entre 2 i 3 hores
i començaran a les 15 hores.
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Sessió 1: Les dimensions del lideratge
OBJECTIU
DIMENSIONS
DEL LIDERATGE

•

Aprofundir en l'anàlisi de les pròpies responsabilitats de direcció, fent especial èmfasi
en l'elaboració de missions i de criteris d'èxit com a base dels models de direcció.

CONTINGUTS
5 hores
1. El rol de comandament i el lideratge d’equips.
–

El rol de cap en la direcció de persones.

–

Les dimensions del lideratge.

2. Tendències que afectaran el lideratge la propera dècada
–

Drivers de canvi.

–

Competències directives clau per a poder liderar en el futur proper.

3. Elements personals que afecten als equips.
–

La satisfacció laboral i les motivacions personals.

–

La mesura de l’èxit i el seu impacte en la carrera professional.

4. La integració organitzativa.
–

De la gestió participativa a la gestió de la participació.

–

La cadena d’integració organitzativa.

–

La gestió del cap.

METODOLOGIA
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mesures

integrar

significat

La metodologia de la sessió presencial 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.Al finalitzar el mòdul els participants realitzaran un exercici d’aplicació que serà respost
individualment pel formador.

organització
rol
èxit
relacionar

Sessió 2: Rol i autoconeixement
OBJECTIU
ROL I
AUTOCONEIXEMENT

•

Consolidar el rol i promoure l’autoconeixement directiu amb Insights Discovery.

CONTINGUTS
5 hores

•

A partir del nostre rol i les seves dimensions...

•

Consciència personal i autoconeixement: el model Insights

•

–

Percepció. Què és el que fa que quelcom sigui correcte per nosaltres i equivocat
per als altres?

–

Les energies en Insights. La primera etapa del nostre viatge és conèixer-nos i entendre’ns millor a nosaltres mateixos.

–

El perfil Insights Discovery. Es treballarà a partir de l’informe de cada persona.

–

Els vuit tipus de l’Insights. Superposant les preferències de Jung a les quatre energies cromàtiques obtenim la roda Insights dels vuit tipus. Amb aquest coneixement
podem entendre com interactuen els diferents tipus.

Conèixer-te a tu mateix: interpretacions vs afirmacions, diàleg intern i judicis, creences
limitants i possibilitadores.

METODOLOGIA
Treballarem a partir de l’informe individual generat a través del Discovery Insights.
S’explicarà el model que hi ha darrere de l’Insights, es treballarà amb els perfils personals i es realitzaran
exercicis i dinàmiques per a una millor comprensió i aplicació del model. La sessió està dissenyada per ser
un punt d’inflexió en la auto-definició com a líders del col·lectiu.

rol + necessitats

gestió

Una nova visió d’ells mateixos basada en realitat en la seva pròpia experiència en el dia a dia i en la vivència
durant la mateixa sessió de dinàmiques i activitats especialment dissenyades amb aquest objectiu.

equip

lideratge

autoconeixement

organització
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Test Discovery Insights
Abans de la sessió presencial cada assistent omplirà un qüestionari d’autoavaluació a través d’internet d’una durada de 20 minuts.
A partir d’aquests test es generarà un informe personal que descriurà el perfil relacional
del participant.

Què és Discovery Insights
Una poderosa eina basada en les preferències. Es fonamenta en els treballs de Carl Jung i utilitza els colors
com a base d'un llenguatge comú.
Afavoreix l’autocomprensió i les relacions eficaces.
En la seva essència, el sistema d'aprenentatge Discovery utilitza quatre energies cromàtiques bàsiques:
•

Blau-Mar

•

Verd-Terra

•

Groc-Sol

•

Vermell-Foc

Cadascun de nosaltres es caracteritza per una combinació única d'aquestes quatre energies cromàtiques i determina les nostres preferències pel que fa a la nostra forma de treballar i relacionar-nos.
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Sessió 3: Coneixement de l’altre
OBJECTIU
CONEIXEMENT
DE L’ALTRE

•

Reconèixer els estils dels altres i impulsar els mecanismes per adaptar-nos-hi i per a
desenvolupar una gestió de persones orientada a potenciar el millor de l’altre.

CONTINGUTS
5 hores

•

Reconeixent altres estils.
En aquest apartat analitzem les claus que ens permetran reconèixer altres estils de
manera eficaç.

•

Adaptar-se i connectar.
Adaptant el nostre comportament, podem connectar amb èxit amb les persones del nostre entorn, generant millors relacions personals i relacions d’equip més productives.

•

Feedbak D4. Comunicació assertiva
Practiquem amb aquesta eina de comunicació assertiva que ens ofereix Insights Discovery.

METODOLOGIA

reconeixement dels altres

estil personal

La sessió serà dinàmica i participativa i s’articularà al voltant de diferents activitats i dinàmiques que serveixin com a detonant per a la reflexió i que permetin vincular les experiències
viscudes a la sessió amb les activitats del dia a dia.

adaptar-nos i connectar
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Sessió 4: Liderar equips en processos de canvi
OBJECTIUS
LIDERAR EQUIPS
EN PROCESSOS
DE CANVI

5 hores

•

Conèixer els rols que es desenvolupen en els equips de treball, les dinàmiques que
s'hi estableixen i el paper de líder.

•

Introduir les claus de la gestió del canvi i facilitar processos de transformació.

CONTINGUTS
1. La gestió dels equips de treball.
–

Dirigir per diferències.

–

Promoure l’autonomia professional.

–

El reconeixement.

2. La gestió del talent.
–

Identificar els potencials de l’equip.

–

Formar i desenvolupar.

–

L’avaluació i el reforç per al creixement dels equips.

3. Processos de canvi.
–

Les claus del canvi.

–

Potenciadors i frens als canvis.

METODOLOGIA

promoure l’autonomia

Esforç
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diferenciar i reconèixer

La sessió serà dinàmica i participativa i s’articularà al voltant de diferents activitats i dinàmiques.
Abans de la sessió els participants rebran uns exercicis que hauràn de portar resolts.

gestionar el canvi

Sessió 5: Habilitats relacionals
OBJECTIUS
HABILITATS
RELACIONALS

•

Conèixer i treballar les habilitats bàsiques del comandament: demanar, oferir, acordar,
donar feedback i reconèixer.

•

Practicar eines de relació i comunicació eficients.

•

Revisar relacions i converses reals dels assistents aplicant les noves eines.

5 hores

CONTINGUTS
1. Habilitats relacionals bàsiques:
–

Demanar

–

Oferir

–

Acordar

–

Donar feedback

–

Reconèixer.

2. Habilitats i tècniques:
–

Com generar context, aplicar l’escolta activa, fer preguntes poderoses...

3. Preparar converses - G-Wave. Apliquem una nova eina de compromís cap a l’acció per
tal que els participants preparin una o més converses que tinguin pendents.

METODOLOGIA
La sessió serà dinàmica i participativa i s’articularà al voltant de diferents activitats i dinàmiques que serveixin
com a detonant per a la reflexió i que permetin vincular les experiències viscudes a la sessió amb les activitats
del dia a dia.

feedback
tècniques

conversar

habilitats

acordar
escoltar
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Sessió 6: Gestió de conflictes en els equips
OBJECTIU
GESTIÓ
DE CONFLICTES
EN ELS EQUIPS

•

Millorar la capacitat per a enfrontar-se a les situacions de conflicte.

CONTINGUTS
1. Bases de negociació
5 hores

–

El poder i la negociació.

–

Estils personals d'influència en els altres.

2. Elements claus de les negociacions
–

La negociació com a competició versus la negociació com a 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

METODOLOGIA
La sessió serà dinàmica i participativa i s’articularà al voltant de diferents activitats i dinàmiques.

participació

conflicte
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poder

tècniques

Es treballaran diverses eines i tècniques per a la millora de la capacitat d’analitzar situacions de conflicte i
d’estils de negociació.

acords

estils personals

Projecte directiu aplicat
OBJECTIU
PROJECTE
DIRECTIU
APLICAT

•

Elaborar un projecte de canvi dirigit a potenciar el propi equip de treball.

CONTINGUTS
1. Definició dels reptes de l’equip.
6 hores

3 tutories
de 2 hores en
grups reduïts
(4-6 persones)

–

La pròpia missió.

–

Els reptes de futur i identificació de línies estratègiques.

–

Establiment del propi projecte de comandament.

2. Identificació de situacions problemàtiques.
–

Planificació d’accions.

–

Establiment d’indicadors d’evolució.

3. Dificultats en la seva posada en pràctica.
–

El propi projectes.

–

Estudi de casos i supervisió.

Els projecte directiu aplicat haurà de contemplar:
–

Una justificació que permeti entendre el seu abast.

–

Un objectiu i subobjectius clarament definits i amb indicadors ajustats.

–

Un pla de treball detallat i amb calendaris d’execució raonables.

–

Uns resultats esperats i que es puguin constatar.

projecte

tutories
plans d’acció
casos

reptes

En el període entre les sessions, els participants hauran de concretar, i si és possible posar en pràctica, els
seus projectes, pel que podran comptar amb el suport i seguiment per part del consultor.

resultats
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Equip docent
Àngels Paredes Mariño
Consultora en desenvolupament de persones i organitzacions i coach. Facilitadora de processos i projectes formatius.
Responsable acadèmica de la formació de directius i comandaments d’Unió
Consorci Formació, tant de la oferta formativa en obert, com especialment
en tots els projectes i programes a mida. Talent advisor, assessora de desenvolupament directiu i professional, de RocaSalvatella.
Al llarg de 15 anys va ser responsable de desenvolupament de RH 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’IL·3-UB” i del “Postgrau en Lideratge i desenvolupament directiu” de la
Universitat de Manresa.
Acreditada en “Insights Discovery”, eina de diagnòstic de preferències i en
“The Leadership Cercle”, eina d’avaluació per al desenvolupament de lideratge.
Ha treballat els darrers 5 anys amb diverses empreses de sectors diferents,
per exemple: Audi, Unilever, La Caixa, Deutsche Bank, Banc de sang i teixits,
Bertelsmann…

Carles Mendieta Suñé
Psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu.
Soci de SingularNet Cosulting, sl i de ShareBarcelona,sl.
Director del Postgrau en Habilitats Directives (EUNCET-UPC).
És autor del llibre “El valor del matís: Les dimensions del lideratge” (ed. Académica española) i coautor dels llibres “Ni tu ni jo: Com gestionar conflictes”
(Editorial Graó), “IT en ti” (Editorial Maikalili), “Como por arte de mágia. Los
trucos del formador” (Editorial Graó), “Manual de Recursos del Formador”
(Ed. Océano). Coordinador del Monogràfic “Ciutat, Mediambient i Educació”
editat per International Association of Educating Cities.
Es autor de l’estudi “Projecte d’avaluació de la transferència en programes
de desenvolupament directiu” guardonat amb el I “Premi a la innovació didàctica en la formació per l’ocupació de les Administracions Públiques” concedit per el Instituto Nacional de Administraciones Públicas de España.
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Inscripció
Lloc de realització
El curs s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació.
Parc Sanitari Pere Virgili
C/ Esteve Terradas, 30
Edifici Tramuntana, baixos
08023 Barcelona

Inscripció
Cost d’inscripció: 1.100 euros.
Aquest programa pot ser parcialment bonificable per la Fundació Tripartita.

Acreditació i crèdits
Els participants del programa rebran un certificat d’extensió universitària d’aprofitament, emès per la Fundació
Universitària del Bages, Campus UManresa (Universitat de VIC-Universitat Central de Catalunya) que acreditarà
la seva participació en la formació.

UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA

Per a més informació
Unió Consorci Formació
Tel.: 93.259.43.86
Ricard Llort
rllort@ucf.cat
www.ucf.cat

Per a inscripcions
Unió Consorci Formació
Tel.: 93.259.43.85
Núria Forné
nforne@ucf.cat
www.ucf.cat
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