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EINES
PER A LA DIRECCIÓ EFICAÇ
EN L’ENTORN SANITARI,
SOCIOSANITARI I SOCIAL

Les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials
seguim en un context canviant que demana l’adaptació a
nous serveis i nous models d’atenció, en uns paràmetres
de màxima eficiència i qualitat. En aquest marc de
canvi continu, el rol directiu és essencial com a motor
per al disseny, per a la planificació i per a l’execució de
noves estratègies, així com per al lideratge d’equips
professionals eficients i implicats en el projecte
corporatiu.
Conscients d’aquesta realitat Unió Consorci Formació
continua amb el programa Update Directiu que va posar
en marxa ja fa cinc anys, amb la voluntat de potenciar
el lideratge eficaç dels directius i comandaments a les
organitzacions sanitàries i socials.

Durant les 5 edicions passades, més de 1.200 directius
i comandaments han assistit als més de 100 seminaris
que s’han ofertat i que cada any hem reformulat per
adaptar-los a les necessitats canviants del sector i dels
directius.
Per a aquest Update Directiu de l’any 2017 us presentem
nous tallers que hem dissenyat pensant en donar resposta
als reptes i a les inquietuds del moment en el sector i
contemplant les diferents dimensions del rol directiu.
A més, hem introduït un nou enfocament que permet
configurar itineraris formatius personalitzats, formats
per un conjunt de tallers orientats al desenvolupament
de competències directives específiques.

Objectius
Ajudar directius i comandaments de les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials a:
•
•
•
•
•

Actualitzar-se i adaptar-se als nous contextos amb eficiència i responsabilitat.
Fer un procés de reflexió individual que permeti una resituació professional efectiva.
Tenir visió global i estratègica, atents a les noves realitats i tendències de futur.
Gestionar la proximitat i vetllar per la direcció i pel lideratge dels seus equips.
Treballar amb el màxim d’eficàcia i eficiència en la gestió, optimitzant recursos
i impulsant noves maneres de fer, sense reduir la qualitat assistencial.

Reconeixement i acreditació acadèmica
A partir del conveni signat entre Unió Consorci Formació i la Fundació Universitària del Bages,
Campus Manresa de la UVic-UCC, els participants de l’Update Directiu tindran la possibilitat
d’acreditar acadèmicament la formació rebuda.
En aquest sentit i en funció dels seminaris, itineraris o programes que es segueixin, els participants
podran obtenir uns Diplomes d’Especialització en els àmbits directius corresponents.
A més, aquests crèdits són convalidables en el Diploma de Postgrau en Lideratge i
Desenvolupament Directiu que conjuntament ambdues entitats organitzen.

UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA
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Quina és la nostra proposta de valor?
Hem dissenyat i programat diferents solucions formatives
per tal d’adaptar-nos a les necessitats específiques de cada
professional i amb l’objectiu de maximitzar les oportunitats
d’aprenentatge efectiu.

En aquest sentit, el programa es basa en 24 tallers que es
poden seleccionar, combinar i complementar amb sessions
de coaching, per a l’elaboració de plans de millora o projectes
directius que facilitaran la integració de continguts i la
consolidació dels aprenentatges a través de la transferència
d’aquests a l’entorn laboral propi.

1. SEMINARIS PER AL DESENVOLUPAMENT DIRECTIU

Oferim 24 tallers per a directius
i comandaments que es
desenvoluparan al llarg del 2017
i que facilitaran l’adquisició i a
millora de competències directives.

2. ITINERARIS FOCALITZATS
Proposem 6 itineraris, cadascun dels quals incidirà en la millora
d’algun àmbit directiu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Per millorar el meu autolideratge.
Per desenvolupar les meves habilitats directives.
Per facilitar el creixement de les persones del meu equip.
Per ampliar la meva visió estratègica.
Per transformar grups de persones en equips de treball.
Per millorar els meus resultats i els del meu equip.

3. PROGRAMA DE PERFECCIONAMENT I MILLORA DIRECTIVA

Facilitem l’increment de l’aprenentatge i
l’efectivitat de la formació amb un paquet per al
desenvolupament de directius i comandaments,
que incorpora un mix metodològic innovador i
es vincula a un pla d’acció.

Acreditem la formació amb crèdits universitaris reconeguts per la Fundació Universitària
del Bages (campus Manresa de la UVic-UCC).

Cada participant en l’Update podrà seleccionar la fórmula que s’ajusti millor a les seves necessitats
i accedir a una formació adaptada al perfeccionament de les pròpies competències directives.
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1. SEMINARIS PER AL DESENVOLUPAMENT DIRECTIU

Un conjunt de seminaris i tallers dissenyats per al
desenvolupament de competències directives en les
QUATRE DIMENSIONS DEL DIRECTIU.

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

Autoconeixement per a l’eficàcia personal.
Aprofites els teus punts forts per rendibilitzar els teus resultats amb el teu equip?
El prinicpi d’Oz. Proactivitat com actitud (Cultura d’Accountability).
Com funciona la teva ment: neuromanagement.
Com preparar una presentació d’alt impacte.
La gestió enfocada a la consecució de resultats.
Autoliderar-se per liderar.
El meu pla de desenvolupament directiu.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lideratge amb Insights.
7 principis per a la gestió emocionalment ecològica de les relacions.
Sikkhona: aconseguir equips d’alt rendiment a través de la comunicació.
PNL per a directius. Programant l’excel·lència.
Entrevista d’avaluació. Eina per al creixement professional
Els 4 elements (gestió de l’exigència i prevenció de conflictes).
Fer créixer el talent en els meus equips.
16.
17.
18.
19.

Anàlisi de problemes i presa de decisions.
Repensant l’organització en funció de l’experiència del pacient.
Aprenentatge amb entorns i eines digitals.
Disseny de sistemes de mesura i optimització de processos.
20.
21.
22.
23.
24.

Jo

Equip

Gestió

Lideratge ètic.
El futur es diu Big data.
Lideratge en entorns VICA.
Gestió de la diversitat generacional.
Innovació oberta en una entitat sanitària.

Entorn

Per al desenvolupament del programa es compta amb la col·laboració de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.

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 participatives per
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promoure l’intercanvi de coneixements i d’experiències
professionals. Format de mitja jornada intensiva (de 9
a 15 h), incorporant-hi dinar-col·loqui per afavorir el
networking entre els directius.

2. ITINERARIS FOCALITZATS
La combinació de diferents tallers permetrà al
participant treballar i aprofundir en alguna dimensió
concreta del rol directiu. En aquest sentit suggerim
DIVERSOS ITINERARIS per a la millora d’HABILITATS
ESPECÍFIQUES.

Itineraris

Tallers
1
2

1

2

3

4

5

6

Per millorar
el meu
autolideratge

Per
desenvolupar
les meves
habilitats
directives

Per facilitar el
creixement de
les persones
del meu equip

Per ampliar
la meva visió
estratègica

Per transformar
grups de
persones en
equips de
treball

Per millorar els
meus resultats
i els del meu
equip

Autoconeixement per a l’eficàcia personal
Identificació del talent emocional a través d’EQ-i
: aprofites els teus punts forts per rendibilitzar
els teus resultats amb el teu equip?

2.0

3

El prinicpi d’Oz. Proactivitat com actitud (Cultura
d’Accountability)

4

Com funciona la teva ment: neuromanagement

5

Com preparar una presentació d’alt impacte

6

La gestió enfocada a la consecució de resultats

7

Autoliderar-se per liderar

8

El meu pla de desenvolupament directiu

9

Lideratge amb Insights

10

7 principis per a la gestió emocionalment
ecològica de les relacions

11

Model Sikkhona: aconseguir equips d’alt
rendiment a través de la comunicació

12

PNL per a directius. Programant l’excel·lència

13

Entrevista d’avaluació. Eina per al creixement
professional

14

Els 4 elements (gestió de l’exigència i prevenció
de conflictes)

15

Fer créixer el talent en els meus equips

16

Anàlisi de problemes i presa de decisions

17

Repensant l’organització en funció de
l’experiència del pacient

18

Aprenentatge amb entorns i eines digitals

19

Disseny de sistemes de mesura i optimització de
processos. Gestió sanitària i assistencial.

20

Lideratge ètic

21

El futur es diu Big data. Aplicacions Big data per a
comandaments

22

Lideratge en entorns VICA (Versàtil, Incert,
Complex i Ambigu)

23

Gestió de la diversitat generacional (Age
management)

24

Innovació oberta en una entitat sanitària
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3. PROGRAMA DE PERFECCIONAMENT I MILLORA DIRECTIVA
Oferta que combina diverses modalitats de treball per
tal que, a partir d’un diagnòstic individual, el participant
pugui treballar amb un coach en un pla de millora
personal i a mida que li permeti DESENVOLUPAR I
POTENCIAR aquells ASPECTES CLAU que són per a la
seva millora directiva.

AUTODIAGNÒSTIC
per conèixer-se
un mateix

TALLERS
i SEMINARIS
per treballar
competències

COACHING
per al desenvolupament
personal

Metodològicament, el pack per a la millora i per al perfeccionament directiu incorpora:

Taller
d’autoconeixement
amb Discovery
Insights, un
instrument
d’avaluació
personal útil per
l’autoconeixement
que facilita eines
per treballar la
comunicació amb els
altres.
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Participació
en quatre dels
seminaris i tallers
proposats en funció
de l’autodiagnòstic
i les recomanacions
del coach.

Tres sessions de
coaching individual
d’1,5 hores
cadascuna per traçar
un “Pla de Millora i
Desenvolupament
Personal” i fer el
seu seguiment de
transferència al lloc
de treball.

Acompanyament
online entre sessió
de coaching i taller
per al seguiment
continu del “Pla
de Millora i
Desenvolupament
Personal”.

CALENDARI DE TALLERS
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Dia 21. Taller 1: Autoconeixement per a l’eficàcia personal.
Dia 28. Taller 3: Proactivitat com actitud (el principi d’Oz).
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Dia 13. Taller 2. Identificació del talent emocional a través d’EQ-i 2.0.
Aprofites els teus punts forts per rendibilitzar els teus resultats amb el
teu equip?
Dia 15. Taller 12. PNL per a directius. Programant l’excel·lència.
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SETEMBRE

6

5

13

Dj

JULIOL
Dm

7

1

Dg

JUNY

Dia 9. Taller 9. Lideratge amb Insights.
Dia 11. Taller 21. El futur es diu Big data. Aplicacions Big Data per a comandaments.
Dia 23. Taller 7. Autoliderar-se per liderar.
Dia 25. Taller 17. Repensant l’organització en funció de l’experiència del pacient.
Dia 30. Taller 14. Els 4 elements (gestió de l’exigència i prevenció de conflictes).

Dl

6

Ds

Dia 4. Taller 4: Com funciona la teva ment: neuromanagement.
Dia 25. Taller 20: Lideratge ètic.
Dia 27. Taller 5: Com preparar una presentació d’alt impacte.

MAIG
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17

Dia 4. Taller 10. 7 principis per a la gestió emocionalment ecològica de
les relacions.
Dia 6. Taller 23. Gestió de la diversitat generacional (Ace management)

Dia 26. Taller 22. Lideratge en entorns VICA (Volàtil, Incert, Complex i
Ambigu).
Dia 28. Taller 11. Model Sikkhona. Aconseguir equips d’alt rendiment a
través de la comunicació.

OCTUBRE

NOVEMBRE
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Dia 3. Taller 15. Fer créixer el talent en els meus equips.
Dia 5. Taller 8. El meu pla de desenvolupament directiu.
Dia 19. Taller 18. Aprenentatge amb entorns i eines digitals.
Dia 24. Taller 13. Entrevista d’avaluació: eina per al creixement professional.
Dia 26. Taller 16. Anàlisi de problemes i presa de decisions.
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Dia 7. Taller 24. Innovació oberta en una entitat sanitària.
Dia 14. Taller 19. Disseny de sistemes de mesura i optimització de
processos. Gestió sanitària i assistencial.
Dia 21. Taller 6. La gestió enfocada a la consecució de resultats.
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ACREDITACIÓ I RECONEIXEMENT ACADÈMIC

L’acord i la col·laboració entre Unió Consorci Formació i la Fundació Universitària del Bages (Campus UManresa
de la UVic - Universitat Central de Catalunya) permeten acreditar els itineraris que proposem amb crèdits ECTS.

UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA

Per tant, els participants en aquests programes podran obtenir els següents diplomes universitaris:

• Per a l’Itinerari 1 (8 tallers):
DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ EN HABILITATS PER A L’AUTOLIDERATGE de 7 crèdits ECTS.
• Per a l’Itinerari 2 (8 tallers):
DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ EN HABILITATS DIRECTIVES de 7 crèdits ECTS.
• Per a l’Itinerari 3 (5 tallers):
DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ EN DESENVOLUPAMENT D’EQUIPS de 5 crèdits ECTS.
• Per a l’Itinerari 4 (5 tallers):
DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ EN LIDERATGE ESTRATÈGIC de 5 crèdits ECTS.
• Per a l’Itinerari 5 (5 tallers):
DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ EN LIDERATGE D’EQUIPS de 5 crèdits ECTS.
• Per a l’Itinerari 6 (5 tallers):
DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ EN LIDERATGE ORIENTAT A RESULTATS de 5 crèdits ECTS.
• Per al Programa de Millora i Perfeccionament Directiu
DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ EN PERFECCIONAMENT DIRECTIU de 6 crèdits ECTS.

Els crèdits reconeguts podran convalidar crèdits en el Diploma de Postgrau en Lideratge
i Desenvolupament Directiu que realitzem conjuntament ambdues entitats.
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MODALITATS D’INSCRIPCIÓ
INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL ALS SEMINARIS
Inscripció en algun dels seminaris i tallers proposats:
- Taller 1: Autoconeixement per a l’eficàcia personal, amb eina Insights Discovery
- Taller 2: Aprofites els teus punts forts per rendibilitzar els teus resultats amb el teu equip?,
amb eina EQ-i 2.0
- Resta de tallers

235 €
235 €
135 €

INSCRIPCIÓ A PAQUETS DE SEMINARIS
- Pack 20 seminaris
- Pack 10 seminaris
- Pack 5 seminaris

1.850 €
1.080 €
650 €

Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure el professional que considerin a cada seminari,
de manera que el conjunt del pack pugui ser realitzat per una o diverses persones, a criteri de cada entitat.
En el moment de fer la inscripció al pack s’hauran d’identificar els seminaris en què es vol participar.

INSCRIPCIÓ A ITINERARIS ACREDITATS
-

Itineraris 1 i 2
Itineraris 3 i 4
Itineraris 5 i 6
Programa de millora i desenvolupament directiu

1.100 €
775 €
855 €
1.250 €

Aquelles entitats que estiguin interessades en inscriure diversos professionals a un mateix itinerari poden
contactar amb nosaltres per tal de consultar els preus per a grups.
Les devolucions d’inscripcions als diferents tallers i seminaris de l’Update Directiu es faran per cancel·lacions
amb una antelació mínima d’una setmana.

FORMACIÓ A MIDA
Els seminaris de l’Update Directiu, així com el mix metodològic per a la millora i per al perfeccionament directiu,
poden dur-se a terme en un format a mida, adaptant i alineant el projecte formatiu amb els propis interessos,
les necessitats i el pla estratègic de cada organització.

PER A MÉS INFORMACIÓ
Unió Consorci Formació: Maria Nadal
Tel.: 93 259 43 81
mnadal@ucf.cat www.ucf.cat
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Descripció dels tallers
dissenyats per aquest
Update Directiu 2017.

Jo

Equip

Gestió

Entorn

Jo

Autoconeixement
per a l’eficàcia personal

21 de març de 2017

1

En els moments actuals és fonamental per als professionals l’aprenentatge i el desenvolupament continu; per això és
interessant fer una parada en el camí, aprofundir en l’autoconeixement i, a partir d’aquí, decidir quins són els camins
i les 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 Insights Discovery. 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 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.

Formadora

Àngels Paredes
Consultora en desenvolupament de persones i d’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
“Lideratge i desenvolupament directiu” de la Universitat de Manresa. Acreditada en Insights
Discovery, eina de diagnòstic de preferències.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per millorar el meu autolideratge (1).
• Per desenvolupar les meves habilitats directives (2).
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Identificació del talent emocional
a través d’EQ-i 2.0: aprofites els teus
punts forts per rendibilitzar els teus
resultats amb el teu equip?

Jo

13 de juny de 2017

2
Un element essencial de la intel·ligència emocional és l’habilitat d’utilitzar les emocions per afrontar eficaçment els
canvis i els reptes. És per aquesta raó que les persones emocionalment intel·ligents:
1.
2.
3.
4.
5.

Comprenen i gestionen millor les seves pròpies emocions.
Saben adaptar-se millor a les exigències de l’entorn.
Són més flexibles i creatives en la presa de decisions.
Els resulta fàcil establir relacions de suport i confiança amb les persones amb qui interactuen.
Tenen la confiança necessària en si mateixes per emprendre actuacions d’èxit.

EQ-i 2.0 brinda un feedback únic per al manager, ja que li indica quantitativament les habilitats emocionals en les quals
destaca i també aquelles altres que necessita millorar en la relació amb els seus col·laboradors. Per mitjà d’uns informes detallats i de gran impacte visual, EQ-i 2.0 aporta una visió equilibrada del potencial d’una persona per triomfar
en la vida i en el seu lloc de treball.
Objectius

• Identificar el talent emocional personal per així potenciar punts forts.
• Adoptar una actitud oberta cap al canvi, definint les àrees de millora.
• En definitiva, enfortir un estil de lideratge que augmenti considerablement la motivació, autoexigència, la responsabilitat, el compromís i els resultats de cada manager amb el seu equip.

Continguts

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Formador

José Camargo

El model EQ-i d’intel·ligència emocional.
La ciència darrere de l’EQ-i 2.0.
Elements d’EQ-i 2.0 i d’EQ 360.
Escales.
Habilitats emocionals.
Compensació/Equilibri de la intel·ligència emocional.
Indicador de benestar emocional: felicitat i productivitat.
Pràctica del model.
Interpretació dels resultats.
Pla d’acció.

Llicenciat en Psicologia i especialitzat en Gestió del Talent a les Organitzacions per la Universitat de
Barcelona. Experiència en administració de personal, selecció, consultoria, formació i desenvolupament de recursos humans.
En l’actualitat treball amb consultor de desenvolupament de RRHH a MRC International Training,
empresa especialitzada en el desenvolupament de persones: entrenament directiu, equips comercials, equips d’alt rendiment, coaching executiu i comercial. Training Partner de Multi-Health Systems Inc en l’ús i acreditació d’EQ-i 2.0 i EQ-360.
Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per transformar grups de persones en equips de treball (5).
• Per millorar els meus resultats i els del meu equip (6).
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El principi d’Oz.
Proactivitat com actitud (cultura
d’accountability)

Jo

28 de març de 2017

3

El principi d’Oz aporta una perspectiva àmplia sobre la proactivitat i arguments convincents per decidir assumir-la
com actitud. Definir-la més enllà dels conceptes iniciativa i anticipació i entendre-la com responsabilitat sobre les
pròpies eleccions i actes. D’aquesta manera, els resultats es dissenyen des d’un enfocament “abans dels fets” (qui
és responsable d’aconseguir-ho?) i disminueix el pensament/comportament reactiu “després dels fets” millorant les
conductes d’orientació a resultats.
Objectius

•

Sensibilitzar sobre la importància d’incorporar una visió de “propietari” sobre les pròpies conductes, accions i resultats.

•

Estimular l’automotivació i una actitud positiva i realista per allunyar-se del victimisme i la queixa (recurrents i “socorreguts”) i minimitzar el joc de la culpa personal o en l’organització.

•

Recordar o descobrir el valor real de la situació personal o professional: assumir l’adversitat i el
canvi, decidir l’actitud i autoregular les expectatives generades intrínsecament o extrínseca.

•

Adoptar la fórmula de l’actitud proactiva preguntant davant de cada actuació “Què més puc
fer?” Tractant creativament els obstacles i prenent els riscos necessaris.

Continguts

• La moralitat d’eL mag d’Oz: descobrir els nostres propis recursos per aconseguir objectius.
• Poden ajudar els mags? La responsabilitat: de qui depenen les nostres decisions i els resultats.
• Les forces destructores: la queixa, la culpa i la victimització vs. l’elecció de ser proactiu assumint
accountability personal).
• Els components del poder transformador: el pensament positiu, la imaginació creativa, la voluntat pròpia i el focus en els resultats.

Formadora

Helena Navarro Beltrán
Consultora creativa per a desenvolupament de persones i d’organitzacions. Treballa amb
metodologies de tendència que afavoreixen la integració de coneixements i el desenvolupament
des de la base del storytelling i de la ludificiació. Tots dos dirigits a consolidar la memorabilitat de
l’experiència i la transferència del que s’ha après.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per desenvolupar les meves habilitats directives (2).
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Com funciona la teva ment:
neuromanagement

Jo

4 d’abril de 2017

4

Les aportacions actuals de la neurociència permeten un coneixement de les estructures de la ment, altament útil per
emprar amb més eficàcia els nostres programes psicològics. Aquest seminari ens apropa a focalitzar millor el rendiment mental i resoldre amb més eficàcia les dificultats del dia a dia.
Objectius

•
•
•
•
•

Aprendre quines són les tasques quotidianes que consumeixen la major part de la nostra energia.
Proporcionar una nova manera de relacionar-se amb els esdeveniments.
Conèixer com s’estructura l’experiència.
Utilitzar la ment de forma més eficaç.
Resoldre millor la presa de decisions.

Continguts

•
•
•
•
•
•
•

Els reptes diaris per al cervell: la despesa energètica.
El mapa i el territori.
Entrenant l’atenció.
Prendre decisions eficientment.
El flow i els estats de no-integració.
Anclatge d’estats de recursos.
El neuromarketing.

Formador

Xavier Guix
Llicenciat en Psicologia i terapeuta (UOC). Màster oficial en “Pensament Contemporani i tradició
clàssica” (Universitat de Barcelona). Postgrau en Neurociències (NMS). Postgrau en Psicopatologia
clínica (Universitat de Barcelona).
Formador en processos d’autoconeixement. Formador en comunicació i habilitats directives. Professor col·laborador d’EADA. Didacta en PNL autoritzat per l’Associació Espanyola de Programació
Neurolingüística (AEPNL). Escriptor, amb 13 llibres publicats de divulgació psicològica. Col·labora
en mitjans de comunicació.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per desenvolupar les meves habilitats directives (2).
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Com preparar una presentació
d’alt impacte

Jo

27 d’abril de 2017

5

El curs “Com preparar una presentació d’impacte” et servirà per millorar les teves presentacions i diferenciar-te de
la gran majoria de ponents. Després de la formació sabràs com mantenir l’atenció de l’audiència, com aconseguir ser
recordat i com convèncer-los per assolir els teus objectius.
Objectius

• Disposar de les eines i dels coneixements necessaris per poder fer presentacions memorables.

Continguts

•
•
•
•
•
•
•

Els tres principis de l’oratòria
El missatge. Les 3 paraules màgiques.
El discurs persuasiu. Ethos- Logos- Pathos.
El ciment que ho manté tot dempeus: transicions.
Com afegir humor a les teves presentacions.
El llenguatge no verbal.
L’art de la improvisació.

Exercicis pràctics que exemplifiquen el que passa al món real. Teoria per superar els problemes a
què ens enfrontarem. Posada en pràctica i feedback sobre execució.
Formador

Nacho Téllez
Ajudo a crear missatges que impactin, connectin i perdurin en la ment de les persones. Fins a la
data he ajudat més de 1.000 homes i dones a parlar en públic i he revisat més de 2.200 presentacions.
També sóc dues vegades campió d’Espanya d’oratòria per Toastmasters International, el club per
parlar en públic més important del món.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per desenvolupar les meves habilitats directives (2).
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La gestió enfocada
a la consecució de resultats

Jo

21 de novembre de 2017

6

Sempre tenim massa feina i no tenim mai temps suficient per acabar-la. No arribar a tot, haver de deixar les coses
a mitges, i no aconseguir dedicar el temps necessari a temes importants sol generar angoixa, estrès i frustració,
especialment quan aquesta situació acaba afectant els resultats. Aquest seminari mostra de forma pràctica com
implementar rigor en la gestió i com assegurar una bona execució, dos aspectes claus per a la consecució de resultats
i la millora del benestar personal.
Objectius

Aprendre a posar rigor en la gestió directiva i desenvolupar les competències que permeten:
• Millorar l’eficàcia i l’eficiència personal.
• Millorar els resultats personals i els de l’equip.

Continguts

•
•
•
•
•

Formador

Ferran Velasco

Les claus d’una bona execució.
Pràctiques bàsiques per a una òptima gestió del temps.
Com delegar aplicant el model de lideratge situacional.
Disseny del focus i ritme operatiu.
Pla de millora personal.

Enginyer Industrial amb 23 anys d’experiència en posicions directives en empreses d’àmbit
multinacional i familiar, líders en els seus sectors de mercat. Destaquen les posicions de director
comercial, responsable d’una unitat de negoci a nivell nacional, i director global de product marketing.
La seva formació inclou un Màster en Marketing a ESIC, un Programa de Desenvolupament Directiu
a la Wharton School of Business, i un Màster de Recerca en Ciències del Management a ESADE, on
actualment està cursant el Doctorat en el camp del lideratge.
Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per millorar el meu autolideratge (1).
• Per millorar els meus resultats i els del meu equip (6).
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Autoliderar-se per liderar

23 de maig de 2017

Jo
7

Només qui s’autolidera pot arribar a liderar. El lideratge com inspiració i model de referència no s’improvisa. Quin
projecte hi ha més important que la pròpia existència? Qui escriu el guió? Qui el dirigeix? Qui mana a la nostra vida:
nosaltres, les situacions que s’esdevenen, els altres o l’atzar?
En aquest seminari treballarem amb eines pràctiques d’ecologia emocional, per prendre’n consciència, fer un balanç
del moment actual i veure quins punts de millora concrets podem aplicar en el nostre dia a dia personal i professional.
Objectius

• Crear un espai protegit de respecte on sigui possible realitzar un treball de creixement personal
compartit.
• Fer-nos les preguntes adequades per estar oberts a les respostes que ens arriben o crear-les.
• Connectar ment-emoció i acció.
• Reflexionar sobre el moment actual de cadascú i detectar punts de millora.
• Fomentar que cada persona trobi la seva pròpia fórmula per autoliderar-se.

Continguts

•
•
•
•
•

Formadora

Isabel Cordón

La vida: el projecte més important.
Les preguntes clau per liderar-nos.
Som un CAPA?
Consciència d’un mateix, consciència dels altres, consciència del món.
Estratègies d’ecologia emocional aplicades a l’art de viure.

Responsable de l’Institut d’Ecologia Emocional i corresponsable de gestió de programes i àrea
pedagògica de la Fundació Àmbit Ecologia Emocional.
Diplomada en Relacions Laborals, amb més de 10 anys d’experiència en la Direcció de Recursos
Humans i dinamització d’equips multiculturals. Executive Coach i facilitadora de grups de creixement
personal a la Fundació Àmbit Ecologia Emocional. Màster en Ecologia Emocional i formadora del
Màster EE i de l’emotion@rt work (organitzacions ètiques i emocionalment ecològiques) i diversos
programes de l’lnstitut d’Ecologia Emocional.
Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per millorar el meu autolideratge (1).
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El meu pla de desenvolupament
directiu

Jo

5 d’octubre de 2017

8

L’aprenentatge continu i el desenvolupament s’han convertit en imprescindibles per als professionals en general i en
especial per als directius i comandaments. Aturar-se, reflexionar, buscar espais i metodologies per estar al dia i créixer
personalment i professional és més necessari que mai.
Objectius

•
•
•
•

Fer una aturada i reflexionar sobre objectius personals i professionals.
Fer una autoanàlisi i descobrir els aspectes que cal potenciar.
Descobrir quin és l’estil d’aprenentatge.
Elaborar el pla de desenvolupament personal i professional.

Continguts

•
•
•
•

Propòsit, competències i aspectes que cal potenciar.
Visió i ambició personal i professional.
Eines per a l’autodiagnòstic i autoconeixement: exercicis, qüestionaris, feedback.
Com definir el pla de desenvolupament personal i professional.

Formadora

Àngels Paredes
Consultora en desenvolupament de persones i d’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
“Lideratge i desenvolupament directiu” de la Universitat de Manresa. Acreditada en Insights
Discovery, eina de diagnòstic de preferències.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per millorar el meu autolideratge (1).
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Lideratge amb Insights

9 de maig de 2017

Equip
9

Aquest curs està plantejat com un aprofundiment en l’estil de lideratge a partir del model Insights Discovery; 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 d’equips.
• Aprofundir en algunes habilitats directives des del model Insights: presa de decisions, gestió del
temps…
• Desenvolupar estratègies d’acció.

Formadora

Àngels Paredes
Consultora en desenvolupament de persones i d’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
“Lideratge i desenvolupament directiu” de la Universitat de Manresa. Acreditada en Insights
Discovery, eina de diagnòstic de preferències.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per millorar el meu autolideratge (1).
• Per desenvolupar les meves habilitats directives (2).
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7 principis per a la gestió
emocionalment ecològica
de les relacions

Equip

4 de juliol de 2017

10

Viure és vincular-se. Vivim la nostra vida amb els altres. Ens fem humans gràcies a un procés de construcció que té
lloc en la trobada real i afectiva amb els altres: “intersom”. A l’organització no és diferent: ens relacionem, coordinem
accions, compartim un territori i un clima amb les persones que en formen part.
Aprendrem a vincular-nos d’una forma emocionalment ecològica en benefici de totes les persones que formen part
de l’equip.
Objectius

•
•
•
•

Continguts

Els 7 principis per a la gestió emocionalment ecològica de les relacions:
• Principi d’autonomia personal.
• Principi de prevenció de dependències.
• Principi del bumerang.
• Principi de reconeixement a la individualitat i la singularitat.
• Principi de la moralitat natural.
• Principi de l’autoaplicació prèvia.
• Principi de neteja relacional.

Formadora

Isabel Cordón

Conèixer el model de no-implicació en l’acompanyament de l’altre.
Crear un espai de reflexió conjunt sobre la importància dels vincles.
Conèixer els 7 principis de l’ecologia emocional aplicats a les relacions interpersonals.
Elaborar de forma individual el propi perfil relacional detectant els seus punts forts i els seus
punts de millora a fi de passar a l’acció.

Responsable de l’Institut d’Ecologia Emocional i corresponsable de gestió de programes i àrea
pedagògica de la Fundació Àmbit Ecologia Emocional.
Diplomada en Relacions Laborals, amb més de 10 anys d’experiència en la Direcció de Recursos
Humans i dinamització d’equips multiculturals. Executive Coach i facilitadora de grups de creixement
personal a la Fundació Àmbit Ecologia Emocional. Màster en Ecologia Emocional i formadora del
Màster EE i de l’emotion@rt work (organitzacions ètiques i emocionalment ecològiques) i diversos
programes de l’lnstitut d’Ecologia Emocional.
Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per facilitar el creixement de les persones del meu equip (3).
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Model Sikkhona:
aconseguir equips d’alt
rendiment a través
de la comunicació

Equip

28 de setembre de 2017

11

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

•
•
•
•
•

Formador

Ferran Ramon-Cortés Montaner

El model d’estadis relacionals: les diferents fases per les quals 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.

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 la UB, UAB, d’ESADE, UN, i altres Universitats i
Institucions.
Autor de diferents llibres de comunicació entre els quals destaquen L’Illa dels 5 Fars i La Química de
les Relacions.
Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per facilitar el creixement de les persones del meu equip (3).
• Per transformar grups de persones en equips de treball (5).
• Per millorar els meus resultats i els del meu equip (6).
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Equip

PNL per a directius.
Programant l’excel·lència

15 de juny de 2017

12

Forma part del rol directiu per potenciar el seu lideratge, trobar la millor manera d’escoltar, comunicar-se, enriquir i
millorar les relacions intra- i interpersonals.
La PNL és un model que ens permet relacionar-nos amb nosaltres mateixos i amb els altres, comprendre i transformarnos. Ens proporciona eines i habilitats per assolir estats d’excel·lència individual i també s’estableix un sistema de
suposicions sobre els éssers humans, la comunicació i els processos de canvi.
Amb aquest taller pretenem introduir els participants en els fonaments de la PNL i posar en pràctica algunes de les
seves estratègies.
Objectius

• Conèixer l’origen i l’enfocament de la programació neurolingüística (PNL).
• Conèixer els pressupòsits de la PNL i les seves implicacions en la relació Directius-col·laboradors.
• Explorar els recursos i les eines que proposa la PNL en relació amb:
– Comunicació.
– Relació d’ajuda.
– Excel·lència personal.
• Practicar i desenvolupar habilitats pràctiques per a la utilització dels recursos i de les eines sobre
casos reals dels participants.

Continguts

Programació neurolinguística
• Què és?
– Fonaments de la mirada sistèmica.
– Fonaments de la mirada gestàltica.
– Fonaments de la mirada ericksoniana.
• Descripció i anàlisi dels pressupòsits i dels nivells d’aprenentatge: sobre mapes i territoris i construcció de l’experiència subjectiva.
• Pràctica dels recursos fonamentals de la PNL: Metamodel, Nivells Neurològics, Estratègia d’Objectius, Conflictes i Posicions Perceptives, Ancoratge i apoderament, Línies del temps, Escolta
profunda, Sintonia i Rapport.

Formadora

Carme Bonet
Practionner en PNL i coach en executive coaching. Formadora i consultora en canvi des del 2000.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per millorar el meu autolideratge (1).
• Per desenvolupar les meves habilitats directives (2).
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Entrevista d’avaluació.
Eina per al creixement
professional

Equip

24 d’octubre de 2017

13
En les organitzacions les persones sempre estan en procés d’avaluació. Ser un bon professional, metge, infermera, etc.
no assegura ser un bon cap. Freqüentment s’ha de simultaniejar el paper com a metge, infermera amb el rol directiu.
No és una missió fàcil i convé tenir clar quines funcions corresponen a cada rol i quines habilitats 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. En 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, els interessos i les expectatives dels professionals i assenyalar aspectes que cal millorar de l’entrevistat/ada.
• Que cada participant sigui conscient de les seves habilitats i del seu 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. L’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 que 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 les habilitats pròpies i dels altres participants. Passant-ho
bé s’aprèn millor.

Formadora

Toña Pou
Psicòloga, coach i analista bioenergètica. Sòcia del Grup Mediterráneo Consultors.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per facilitar el creixement de les persones del meu equip (3).
• Per transformar grups de persones en equips de treball (5).
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Els 4 elements
(gestió de l’exigència
i prevenció de conflictes)

Equip

30 de maig de 2017

14

Els conflictes intra- i interpersonals es comprenen i aborden des d’una perspectiva diferent a través d’una metàfora
simple i universal com és la dels 4 elements. Aquesta permet identificar els trets de cada estil personal i les afinitats
o el rebuig de cada un d’ells. Des d’aquesta presa de consciència resulta més senzill entendre la mirada d’un altre i
flexibilitzar la pròpia per aconseguir interaccions de qualitat.
Objectius

• Identificar l’element més desenvolupat en un mateix i el seu impacte en els altres. També les
limitacions i els desafiaments respecte a la resta d’elements.
• Descobrir quins trets-elements entorpeixen la relació amb altres persones.
• Transformar les dues parts que xoquen en un conflicte en elements. Reconèixer les polaritats
entre ells i transformar-les en complements.
• Generar graus intermedis entre un i altre element, per tenir opcions d’acció.
• Acceptar i assumir cada element amb els seus talents i defectes. Aprofitar i gaudir la diversitat
d’estils.

Continguts

1.
2.
3.
4.
5.

Els 4 elements i les polaritats: conflictes intra- i interpersonals.
Jo sóc… i així em relaciono:… (autodiagnòstic).
Quan cal acceptar cada element amb els seus talents i defectes.
Quan cal aprofitar i gaudir la diversitat d’estils. (tractament positiu del conflicte).
Quan es tracta de donar-li la volta a les diferències i convertir-les en complements. (Generar
opcions d’acció intermèdies).

Tècniques innovadores que estimulen l’hemisferi dret del cervell (metàfores, dinàmiques de joc
individuals i col·laboratives...) i permeten, d’una manera intuïtiva i natural, identificar fàcilment
situacions i obtenir perspectives no convencionals que condueixen a solucions també diferents.
Formadora

Helena Navarro Beltrán
Consultora creativa per a desenvolupament de persones i d’organitzacions. Treballa amb
metodologies de tendència que afavoreixen la integració de coneixements i el desenvolupament
des de la base del storytelling i de la ludificiació. Tots dos dirigits a consolidar la memorabilitat de
l’experiència i la transferència del que s’ha après.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per transformar grups de persones en equips de treball (5).
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Fer créixer el talent
en els meus equips

Equip

3 d’octubre de 2017

15
De manera formal o informal tots sabem qui aporta valor o no a les nostres organitzacions. Sabem quines són les
persones que ho fan de manera continuada i que destaquen notablement sobre la resta i de les que diem que són
professionals amb talent; però què és i com es mesura aquest talent?
L’Institut d’Estudis Catalans defineix talent com a “especial aptitud intel·lectual, capacitat natural o adquirida per a
certes coses”, el que ens obliga a definir per endavant quines “certes coses” són les que realment tenen valor a les
nostres organitzacions, ja que ens podem trobar amb professionals que tinguin talents molt destacats en qüestions
inútils per a les nostres empreses o amb execucions tan desiguals que les ineptituds de certes conductes compensin,
sobradament, el talent d’altres.
La gestió del talent és la metodologia que permet determinar QUÈ s’espera de cadascun dels professionals del propi
equip, COM cal exercir-lo i QUIN procés de desenvolupament pot ajudar cada professional per millorar en les seves
execucions.
Aquest seminari aprofundirà en aquests aspectes i com es poden posar en pràctica en el propi equip de treball .
Objectius

•
•
•
•

Continguts

1. El talent a les organitzacions.
• Què entenem per talent a les organitzacions.
• El resultat, l’acompliment i les competències.
• Què és manté i què és efímer en el talent a les organitzacions?
• Es pot gestionar el talent a les organitzacions?
2. Què esperen els equips del seu cap?
• El lideratge relacional.
• La gestió del compromís.
3. Desenvolupar el talent en el propi equip.
• Establir objectius i mecanismes de seguiment.
• Ajustar l’estil del lideratge.
• Promoure l’autonomia i les diferències.
• Disseny del propi model de gestió del talent.
4. Anàlisi de casos pràctics dels participants.

Formador

Carles Mendieta

Conèixer què és la gestió del talent a les organitzacions.
Aprofundir en els elements clau del desenvolupament del talent en el propi equip.
Conèixer com dissenyar plans per a la millora del talent.
Facilitar la posada en pràctica dels coneixements adquirits durant el seminari.

Psicòleg, consultor en desenvolupament directiu i soci fundador de SingularNet.
Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per facilitar el creixement de les persones del meu equip (3).
• Per millorar els meus resultats i els del meu equip (6).
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Gestió

Anàlisi de problemes
i presa de decisions

26 d’octubre de 2017

16

Sempre tenim l’opció de “decidir no decidir”. Però en els temps que vivim, immersos en un món canviant, decidir no
decidir pot suposar el desastre: avui més que mai, fer el que fèiem ahir ja no ens serveix. Per això s’imposa fer-se
novament conscient de com és el procés de presa de decisions, i conèixer les eines per portar-lo a terme de manera
tal que puguem assolir el que cerquem a la feina... I a la vida.
Objectius

•
•
•
•
•
•

Continguts

• La proactivitat com a hàbit essencial del professional efectiu.
• El paper de l’autoconeixement en un procés de presa de decisions efectiu: les quatre orientacions bàsiques en el món del treball.
• La jerarquia de valors pròpia i la dels altres: la seva influència en la qualitat de les nostres decisions.
• Fent ús de la nostra voluntat independent.
• La imaginació creativa:
– Visualització creativa.
– Innovació versus repetició.

Formador

Antoni Valls

Aprendre a identificar ràpidament els problemes.
Aprendre a formular criteris de decisió propis.
Saber adoptar decisions importants. Gestionar el binomi raó o emoció.
Conèixer el filtre de decisions amb els criteris del lloc de treball.
Conèixer el procés i les tècniques creatives per resoldre problemes i generar idees de millora.
Comprendre per què sovint no posem en pràctica les millors idees.

Professor de management a la BSM-UPF. Formador d’habilitats directives de HUMAN SUCCES®.
Autor de llibres de desenvolupament personal i professional. Exdirectiu a diverses empreses a
Puerto Rico (EUA), Veneçuela i Espanya.
Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per desenvolupar les meves habilitats directives (2).
• Per transformar grups de persones en equips de treball (5).
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Repensant l’organització
en funció de l’experiència
del pacient

Gestió

25 de maig de 2017

17
La preocupació dels líders sanitaris per l’experiència del pacient es situa avui dia a un nivell similar al de la qualitat i la
seguretat del pacient, i per sobre de la reducció de costos. Així ho determina un estudi del Beryl Institute, institució
dedicada a la millora de l’experiència del pacient a través de la col·laboració i del coneixement compartit a nivell
mundial, que el 2015 va enquestar 1500 professionals provinents de 21 països.
Els projectes de millora de l’experiència del pacient contemplen tots els punts de contacte entre el pacient i el centre
de salut -des de la citació fins al seguiment posterior a una visita, un tractament o una intervenció- per configurar
un programa d’accions que s’adapti a les necessitats i expectatives reals dels pacients. Els factors que intervenen són
tant la satisfacció del pacient com la qualitat, l’eficiència, l’adherència, la transparència, la seguretat, la coordinació,
la comunicació, la humanitat i l’empatia.
Els plans que s’estan implementant al sector a nivell global reforcen la fidelització de pacients i familiars, i ja s’estan
correlacionant positivament amb la millora dels resultats clínics (major seguretat i efectivitat clínica), la sostenibilitat
financera i social, i la reputació de les organitzacions sanitàries. Per altra banda, s’està demostrant que l’esforç en
aquest sentit és un factor de canvi vers el treball en equip que també incideix en la implicació i motivació dels
professionals que treballen per posar el pacient en el centre de l’activitat. La jornada pretén establir les bases per
incloure l’experiència del pacient en els plans estratègics de les organitzacions sanitàries i establir metodologies que
permetin detectar oportunitats de millora, dissenyar plans d’acció i monitoritzar els resultats en el curt i llarg termini.
Objectius

Continguts

Formadors

• Entendre i reflexionar sobre els elements que conformen l’experiència del pacient i el seu impacte en els resultats clínics, financers i socials.
• Analitzar els factors clau del canvi cultural que necessita una organització centrada en el pacient.
• Oferir un espai metodològic per iniciar el procés.
•
•
•
•
•

Què és l’experiència del pacient i què són les organitzacions centrades en el pacient?
Indicadors que cal tenir en compte a l’hora de mesurar l’experiència del pacient.
El canvi cultural en l’organització sanitària: quins són els agents del canvi?
Metodologies per a la incorporació de l’experiència del pacient en l’assistència sanitària
Bones pràctiques i casos d’èxit.

Jordi Varela és Doctor en Medicina i especialsta en Medicina Familiar i Comunitària. Diplomat en
Epidemiologia, Estadística i Gestió d’Hospitals. Consultor i col·laborador docent d’ESADE. Ha estat
Gerent de tres hospitals: de Puigcerdà, del Mar i de Sant Pau per un període global de 18 anys. Editor
del blog “Avenços en Gestió Clínica” i director del curs online “Gestió Clínica: Bases, Avenços i Reptes”.
Anna Sant és consultora estratègica, Màster en Direcció General per EADA i certificada en Patient
Experience pel Beryl Institute. Amb més de 15 anys d’experiència en consultoria estratègica
i màrqueting, va contribuir a fundar Lacocomedic el 2010 per assessorar clíniques i hospitals en
la implementació de projectes de canvi centrats en el pacient. Creu en la millora de l’experiència
del pacient com a garantia d’èxit en els resultats clínics i de seguretat del pacient, la sostenibilitat
financera i la fidelització de pacients i familiars.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per ampliar la meva visió estratègica (4).
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Aprenentatge amb entorns
i eines digitals

Gestió

19 d’octubre de 2017

18

Internet ha transformat significativament el context social en què estem immersos. La xarxa està canviant la manera
de treballar, de relacionar-nos, d’aprendre, de col·laborar i de compartir informació i coneixement.
És vital per als directius i comandaments conèixer aquestes tendències i aprofitar les eines i els recursos per al seu
desenvolupament personal i per a les finalitats organitzatives.
Objectius

• Conèixer les maneres d’aprendre i de col·laborar mitjançant Internet.
• Utilitzar eines i recursos digitals per mantenir-se actualitzat sobre l’especialitat o àmbit de coneixement propi.
• Emprar eines i recursos digitals per a la col·laboració i la gestió del coneixement.
• Establir les bases d’una xarxa virtual de contactes professionals de valor.
• Valorar el paper de les xarxes socials corporatives en la gestió del coneixement.

Continguts

•
•
•
•
•

Eines i recursos digitals per mantenir-se actualitzat.
Processos, tasques i objectius compartits amb mitjans digitals.
Producció de documents col·laboratius en línia.
Coordinació i treball en equip en entorns i amb eines digitals.
Estratègies personals per al treball en xarxa.

La metodologia és eminentment pràctica, a partir de la introducció d’espais i eines diferents es faran
pràctiques per concretar els propis espais d’aprenentatge i relació virtual.
Formador

Boris Mir
Llicenciat en Història de l’Art, professor d’educació secundària expert en aprenentatge i en
transformació educativa. Promotor de l’Institut-Escola Les Vinyes, centre de la xarxa d’instituts
innovadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat al Servei de Tecnologies per a
l’Aprenentatge i al Coneixement en el desenvolupament de les competències digitals i en l’equip
responsable del Projecte eduCAT1x1 al Servei d’Innovació i Recerca Educativa (SIRE) del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ha impulsat projectes d’innovació educativa al
voltant de l’avaluació formativa, les estratègies d’aprenentatge i la creativitat a l’aula. És formador
en diferents universitats i consultor en organitzacions educatives sobre gestió del canvi i lideratge.
Actualment és el director adjunt del programa Escola Nova 21, una aliança per a la transformació
del sistema educatiu català.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per millorar el meu autolideratge (1).
• Per facilitar el creixement de les persones del meu equip (3).
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Disseny de sistemes de mesura
i optimització de processos.
Gestió sanitària i assistencial

Gestió

14 de novembre de 2017

19

Aquest curs està pensat per a professionals del sector salut que vulguin aprofundir en el coneixement dels diferents
models de gestió actuals i per aprendre a dissenyar sistemes de mesura que podran ser aplicats en els sistemes
d’indicadors dels diversos processos dins l’àmbit sanitari i assistencial.
Objectius

• Conèixer els diferents models de gestió i la seva aplicació en el disseny de sistemes de mesura,
tant directes com indirectes.
• Aprendre la metodologia i aplicar-la al disseny d’un sistema d’indicadors per a processos concrets (presentats pels participants).

Continguts

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducció i revisió: el sistema sanitari, especificitats i caracterització.
El model EFQM i la gestió per processos en la gestió sanitària.
Organització, gestió i sistemes de mesura. Reptes i objectius.
La gestió basada en els processos, desenvolupament i aplicació.
Paràmetres de disseny organitzatiu.
Els stakeholders: usuaris i destinataris, entorn, microentorn i nivell intern.
Dimensions estratègica i operativa. Reenginyeria de processos i control estratègic.
Gestió eficient de processos. Indicadors i desplegament.
Exemple d’aplicació. Un cas recent: la Margarida.

TALLER D’APLICACIÓ PRÀCTICA
•
•
•
•
Formador

Taller pràctic tutoritzat d’aplicació de la metodologia.
Disseny d’un sistema d’indicadors per a processos presentats pels participants.
Com treballar el seu redisseny i la seva optimització.
Presentació de resultats i conclusions.

Josep Maria Caselles
Enginyer, empresari i docent d’Eurecat en els àmbits de la salut i l’e-health.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per millorar els meus resultats i els del meu equip (6).
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Lideratge ètic

25 d’abril de 2017

Entorn
20

El lideratge ètic és un paradigma emergent en les organitzacions. El desenvolupament d’una visió requereix una sèrie
de condicions que, solament si s’identifiquen i s’enforteixen, es pot realitzar plenament. Desenvolupar projectes
col·lectius exigeix un lideratge basat en el servei i en la cura de les persones.
Objectius

• Presentar les destreses per a l’exercici del lideratge ètic.
• Identificar les dificultats per a l’exercici del lideratge ètic.
• Oferir elements per discernir el que és un lideratge ètic.

Continguts

•
•
•
•
•

Formador

Francesc Torralba

Les claus del lideratge ètic.
Exploració del nou paradigma en lideratge.
Virtuts del lideratge ètic.
Els pilars del lideratge ètic: intel·ligència, memòria, voluntat i imaginació.
Les tensions en l’exercici del lideratge ètic.

Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona (1992), doctor en Teologia per la Facultat de
Teologia de Catalunya (1997), director de la Càtedra Ethos d’Ètica Aplicada de la Universitat Ramon
Llull i Acadèmic de Número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors. Durant la seva trajectòria
professional ha escrit un centenar de llibres que s’han traduït al francès, a l’anglès, a l’italià, a
l’alemany i al romanès, entre altres llengües. Presideix diversos Comitès d’Ètica Assistencial i és
membre de la Junta Directiva d’Aldees Infantils SOS Espanya. El seu darrer llibre és Saber dir no.
Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per millorar el meu autolideratge (1).
• Per desenvolupar les meves habilitats directives (2).
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Entorn

El futur es diu Big data.
Aplicacions Big data
per a comandaments

11 de maig de 2017

21

Fins fa poc, treure informació valuosa de les dades emmagatzemades als nostres sistemes era una possibilitat
limitada als centres amb més pressupost pel seu cost i per la seva complexitat. Amb la generalització d’eines obertes
de captura, d’anàlisi i de visualització, executant-se al núvol, fins i tot els departaments mitjans poden implantar
sistemes de suport a la decisió basats en Big data.
La metodologia Big data es d’aplicació com a eina de suport a les decisions dels comandaments en dues vessants ben
diferents, l’assistencial i la de gestió tant executiva com estratègica.
Objectius

• Comprendre la dimensió que aporta el Big data d’una manera teòrica i pràctica com a suport a la
gestió assistencial, administrativa i estratègica.
• Entendre les facilitats que ens aporta actualment la seva aplicació.
• Aprendre a identificar-ne oportunitats i escenaris d’aplicació i quines possibilitats reals ofereixen.

Continguts

•
•
•
•

Introducció al Big data.
Arquitectures Big data i eines que utilitza per treballar grans volums de dades.
Processos per governar dades amb un actiu estratègic.
Inputs i outputs d’un projecte big data en salut.

TALLER D’APLICACIÓ PRÀCTICA
• Relacionant Big data, business intelligence i data science.
• Estudi de casos i d’experiències de diferents projectes en salut.
Formador

Eduard Gil
Big data engineer, col·laborador docent d’Eurecat.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per ampliar la meva visió estratègica (4).
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Entorn

Lideratge en entorns VICA
(Versàtil, Incert, Complex
i Ambigu)

26 de setembre de 2017

22

Està de moda parlar del món actual com un entorn VICA (volàtil, incert, complex i ambigu). El lideratge “distribuït” és
la resposta més eficient. Entenem que el lideratge és contingent i, per tant, no “som” líders, sinó que “actuem” com
a líders. I això és vàlid per qualsevol membre de l’organització.
Objectius

Prendre consciència de les implicacions d’un entorn VICA (volàtil, incert, complex i ambigu) i de les
eines.

Continguts

• Reptes del lideratge VICA.
• Eines del lideratge VICA.
• Dinàmiques.
La metodologia que fem servir, Coperfield, es basa en l’aprenentatge que es genera a partir de la
superació de reptes (problem based learning) on el participant extreu conclusions a partir de la reflexió
individual i de la interacció amb el seu grup de treball.

Formadors

Ricard Ruiz de Querol
Soci a Coperfield for Social Good.
Xavier Jané
Soci a Coperfield for Social Good.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per ampliar la meva visió estratègica (4).
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Entorn

Gestió de la diversitat
generacional
(Age management)

6 de juliol de 2017

23
Per primera vegada en la història del mercat laboral, les organitzacions acullen professionals les edats dels quals
cobreixen un rang de més de 40 anys. Aquesta tendència s’ncrementarà en els propers anys, atesa la necessària
prolongació dels temps de treball, motivada per l’increment de l’esperança de vida i la inversió de la piràmide d’edat,
que suposa que ja al nostre país siguin més els majors de 50 anys que els menors de 18 i per la necessitat d’allargar
la vida laboral per la inseguretat financera del futur de les pensions.
Quatre generacions conviuen a les nostres empreses amb diferents valors, hàbits laborals, tecnologies, formes de
comunicar-se i relacionar-se, actituds enfront de la jerarquia, etc. És, doncs, urgent abordar la “gestió intergeneracional”
per aprofitar aquesta diversitat de talent en favor de l’organització.
És per tant necessària la convivència de generacions d’empleats. Cada un d’aquests grups generacionals posseeix
les seves pròpies motivacions, aspiracions i expectatives sobre el seu entorn de treball i el denominat contracte
psicològic que estableixen amb el seu ocupador. Tant els directius com totes les àrees de l’empresa s’enfronten per
tant a aquest repte de la gestió multigeneracional.
Objectius

• Integrar les noves generacions en l’equip veterà de l’organització sumant als valors i processos
tradicionals nous valors i tecnologies.
• Construir el mapa de coneixement de l’organització.
• Iniciar processos d’innovació i de millora per incrementar l’eficiència, la qualitat del servei i l’atenció a l’usuari.

Continguts

•
•
•
•
•
•
•
•

Formadora

Laura Rosillo

La diversitat generacional, reptes i perspectives.
La importància de construir equips intergeneracionals i el seu significat.
Què està passant a Europa en tema de gestió de l’edat.
Què es pot fer per convertir la diversitat generacional en avantatge competitiu.
Què ens aporta el model de l’economia col·laborativa en aquest context.
Eines per generar comunitats de pràctiques i propiciar entorns col·laboratius.
Les relacions intergeneracionals com a format d’innovació per generar projectes.
Metodologies per a la innovació intergeneracional: speed dating, mentoring i reverse mentoring, design thinking…

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.
Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per ampliar la meva visió estratègica (4).
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Entorn

Innovació oberta
en una entitat sanitària

7 de novembre de 2017

24

La innovació ha de ser un procés clau en el futur de la sanitat, i de la majoria d’entitats sanitàries que vulguin ser
líders. La innovació va més enllà de la R&D, i requereix desenvolupar un equip, unes habilitats i una xarxa dins i fora
de l’entitat sanitària.
La innovació oberta consisteix en capturar el coneixement que hi ha dins i fora de la nostra organització i convertir-lo
en valor.
Objectius

• Veure com la inversió en innovació resulta clau per mantenir la sostenibilitat del sistema sanitari i
avalar els processos de “desinversió”.
• Com es pot incrementar el capital humà i el sentiment de pertinença dels treballadors a l’organització.
• Com es pot utilitzar el talent intern i extern a l’hora de crear valor.

Continguts

1. Què és la innovació oberta?
2. Tipus d’innovació oberta.
3. Casos d’Innovació oberta en entitats sanitàries.
4. Taller: apliquem la innovació oberta entre els assistents:
a. Definim un repte.
b. Generem idees.
c. Cocreació d’una solució.
5. Etapes per implantar un projecte d’innovació oberta a la nostra organització.

Formadors

Joan Ras i Jansà
Economista. Màster en Economia a la UPF. Consultor en innovació i organització. Professor
d’Organització d’empreses a la EPSI (UAB). Professor d’Innovació i emprenedoria a ESCI (UPF).
Actualment responsable de desenvolupament de negoci de l’empresa INDUCT.
Ignasi Clos Bítria
Graduat en Comerç Internacional. Màster en Innovació per la Universitat de Deusto. Consultor en
innovació i organització. Professor d’Innovació i emprenedoria a ESCI (UPF). Actualment responsable
de projectes de l’empresa Induct.
Xavier Olba
Graduat per ESADE. Director de desenvolupament de negoci al sector Farma a Induct. Ha estat
director d’innovació dins el sector farmacèutic.

Itineraris amb què aquest taller està relacionat:
• Per ampliar la meva visió estratègica (4).
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