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Update Directiu de l’entorn sanitari, sociosanitari i social

Edició 2018

En aquesta setena edició de l’Update Directiu per a l’any 2018 presentem
nous seminaris que hem dissenyat pensant a 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, formats per un conjunt de seminaris orientats
al desenvolupament de competències directives específiques i a la transferència dels aprenentages amb un projecte directiu.
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 entorn 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 sis anys, amb la voluntat
de potenciar el lideratge eficaç dels directius i comandaments a les organitzacions sanitàries i socials.

Objectius
Oferir seminaris i itineraris formatius que ajudin els directius de les organitzacions
sanitàries, sociosanitàries i socials a:
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•

Actualitzar i adaptar-se als nous contextos del sector i del món del treball.

•

Reflexionar sobre la pròpia actuació directiva.

•

Analitzar les tendències de futur per poder completar la pròpia visió estratègica.

•

Enfortir els equips de treball a partir de millorar les habilitats directives i de lideratge.

•

Orientar els esforços cap a la millora de l’eficàcia i de l’eficiència en la gestió,
impulsant la qualitat assistencial.
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Quina és la nostra proposta de valor

Edició 2018

La 7a edició de l’Update Directiu ofereix diferents propostes formatives per tal
d’adaptar-se, d’una manera àmplia i rigorosa, a les necessitats específiques i canviants
dels comandaments i directius del sector i sobretot amb l’objectiu de facilitar i
promoure l’aplicació dels aprenentatges en la quotidianitat professional.
En aquests objectius oferim dues modalitats de participació a l’Update Directiu:

Seminaris per al desenvolupament directiu
25 seminaris dissenyats per al desenvolupament
de competències directives que s’impartiran entre
el març i el novembre de 2018 i que es basen en
les competències directives que identifica el MANAGEMENT COLORS*

MANAGEMENT COLORS®

*Està fonamentat en el treball de nombrosos experts i referents internacionals en els àmbits del Lideratge, del
Management i de la Direcció Empresarial. Alhora recull tendències expressades en diferents documents i informes sobre les habilitats directives clau per a al propera dècada.

Itineraris focalitzats amb projecte aplicat
3 itineraris directius composats cadascun per 6
seminaris formatius presencials més el desenvolupament d’un projecte directiu d’aplicació dels
aprenentatges. Aquest projecte s’elaborarà amb
l’acompanyament i la tutorització d’un expert,
mitjançant la participació en 3 sessions de supervisió del projecte.

Amb l’acreditació de la
Fundació Universitària del Bages
(campus Manresa de la UVic-UCC).

UNIVERSITAT DE VIC
UNIVERSITAT CENTRAL
DE CATALUNYA

Cada participant en l’Update podrà seleccionar la fórmula que s’ajusti millor a les seves necessitats i accedir a
la formació adaptada al perfeccionament de les pròpies competències directives.
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Seminaris per al desenvolupament directiu
Un conjunt de 25 seminaris presencials a càrrec de docents 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 promoure l’intercanvi de coneixements i d’experiències professionals.
Format de mitja jornada intensiva (de 9 a 15 h), incorporant dinar-col·loqui per afavorir el networking entre els
participants.
Individual

Management Colors és una eina de suport a l’anàlisi i la
reflexió de l’acció directiva que s’estructura en 8 àmbits
essencials que haurien de conèixer, d’integrar i de desenvolupar els professionals que assumeixen responsabilitats
de comandament i directives.
L’edició 2018 de l’Update estructura la seva proposta de
seminaris a partir d’identificar 4 focus de desenvolupament directiu que es deriven de les combinacions dels àmbits de Management Colors:

Direcció estratègica
Organització + Entorn
Adreçat a enfortir la mirada estratègica de la direcció
i a oferir informació i reflexió sobre els entorns més
probables en un futur proper.

Desenvolupament
Individual + Lideratge
Permetrà actualitzar les tècniques i metodologies que potencïen el desenvolupament personal i de l’equip propi.
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Entorn

Persones

Equips

Habilitats

Organització

Comunicació
Lideratge

Direcció d’equips
Persones + Equips
S’orienta a oferir eines per a la direcció
d’equips en entorns complexos.

Habilitats directives
Comunicació + Habilitats
Ofereix entrenament i coneixements sobre les tècniques i
les habilitats que necessiten els comandaments i directius
per exercir el seu rol.

25 Seminaris presencials

Les dImensions del lideratge

20/03/18

Pensament estratègic

10/04/18

Orientació a resultats

22/05/18

És possible aplicar mètodes d’innovació disruptiva a la sanitat?

05/06/18

Gestió estratègica del compromís

16/10/18

Management 2020: com dirigir a la propera dècada

30/10/18

Autoconeixement per l'eficàcia personal

22/03/18

Autocontrol i gestió de les emocions

12/04/18

Lideratge amb Insigths

26/04/18

Networking i comunicació digital

04/10/18

La importància de la corporalitat en la direcció de persones

18/10/18

Entrevista de selecció

24/04/18

Generar confiança a partir de la vulnerabilitat

08/05/18

Model Sikkhona. Aconseguir equips d'alt rendiment a traves de la comunicació

10/05/18

Power feedback

07/06/18

Entrevista d'avaluació. Eina per al creixement professional

05/07/18

Gestió de conflictes a l'equip

29/11/18

Eina de poder personal. Estar on vull estar

24/05/18

Gestió de processos i d’operacions

19/06/18

Les claus de la comunicació escrita

21/06/18

Direcció
estratègica

Desenvolupament

Direcció
d’equips

Mapes mentals. Potencia l’organització de les idees i la creativitat per passar a l’acció 03/07/18
Com funciona la teva ment: neuromanagement

08/11/18

Reunions de treball eficients

15/11/18

Creativitat. Pensar diferent

22/11/18

Medicina personalitzada: realitat i reptes

28/11/18

Habilitats
directives

Cada participant pot inscriure’s i participar en quasevol dels seminaris que sigui del seu interès.
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Itineraris focalitzats amb projecte aplicat
La combinació de diferents tallers permetrà al participant treballar i aprofundir en alguna dimensió concreta del
rol directiu. En aquesta edició el disseny de l’Update configura un programa amb transferència i aplicació al
lloc de treball. S’han definit 3 itineraris directius que permeten aprofundir en tres focus de lideratge.
Cada itinerari es composa de 6 seminaris formatius + 3 sessions de supervisió per al desenvolupament d’un
projecte directiu aplicat.

Itinerari Management estratègic

Projecte Directiu estratègic
Sessions de supervisió
(de 15,30 a 17,30-18,30 h)

Seminaris (9 a 15 h)
Les dimensions del lideratge

20/03/18

Pensament estratègic

10/04/18

Orientació a resultats

22/05/18

És possible aplicar mètodes d’innovació disruptiva a la sanitat?

05/06/18

Gestió estratègica del compromís

16/10/18

Management 2020: com dirigir a la propera dècada

30/10/18

Itinerari Desenvolupament per al lideratge

22/03/18

Autocontrol i gestió de les emocions

12/04/18

Eina de poder personal. Estar on vull estar

24/05/18

Les claus de la comunicació escrita

21/06/18

Com funciona la teva ment: neuromanagement

08/11/18

Creativitat: pensar diferent

22/11/18

21/06/18

22/11/18

Sessions de supervisió
(de 15,30 a 17,30-18,30 h)

Lideratge amb Insigths

26/04/18

Model Sikkhona. Aconseguir equips d'alt rendiment…

10/05/18

Power feedback

07/06/18

Entrevista d'avaluació. Eina per al creixement professional

05/07/18

Reunions de treball eficients

15/11/18

Gestió de conflictes a l'equip

29/11/18

ucf
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Projecte Desenvolupament del propi equip

Seminaris (9 a 15 h)
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30/10/18

Sessions de supervisió
(de 15,30 a 17,30-18,30 h)

Autoconeixement per l'eficàcia personal
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05/06/18

Projecte Millora personal

Seminaris (9 a 15 h)

Itinerari Desenvolupament d’equips

10/04/18

10/05/18

05/07/18

29/11/18

PROJECTE DIRECTIU APLICAT
En el període entre els seminaris de l’itinerari escollit, els participants hauran d’elaborar i, si és possible, posar en pràctica el seu projecte; per fer-ho,
podran comptar amb el suport i seguiment per part d’un docent expert.
El projecte haurà de contemplar:
•

Una justificació que permeti entendre el seu abast.

•

Un objectiu general i objectius específics 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.

Es realitzaran 3 sessions de suport i seguiment del projecte de 2-3 hores cadascuna i en grups reduïts d’un màxim de 6 participants. L’horari de les sessions serà de 15,30 a 17,30-18,30 h segons el número de participants.

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

Itinerari
Management estratègic
6 tallers

Certificat d’extensio universitària en
LIDERATGE ESTRATÈGIC
de 5 crèdits ECTS

Itinerari
Desenvolupament per al lideratge
6 tallers

Certificat d’extensio universitària en
HABILITATS PER AL LIDERATGE
de 5 crèdits ECTS

Itinerari
Desenvolupament d'equips
6 tallers

Certificat d’extensio universitària en
DESENVOLUPAMENT D’EQUIPS
de 5 crèdits ECTS

ucf
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Calendari dels seminaris
març
dilluns

dimarts

dimecres

dijous

abril
divendres

dissabte

diumenge

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

1
2

3

4

5

6

7

8

18

9

10

11

12

13

14

15

25

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

divendres

dissabte

diumenge

30
Dia
Dia
Dia
Dia

Dia 20: Les dimensions del lideratge
Dia 22: Autoconeixement per a l'eficàcia personal

10:
12:
24:
26:

Pensament estratègic
Autocontrol i gestió de les emocions
Entrevista de selecció
Lideratge amb Insigths

maig
dilluns

dimarts

dimecres

dijous

juny
divendres

dissabte

diumenge

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

1

2

3

4

5

6

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

Dia
Dia
Dia
Dia

8: Generar confiança a partir de la vulnerabilitat
10: Model Sikkhona
22: Orientació a resultats
24: Eina de poder personal. Estar on vull estar

Dia
Dia
Dia
Dia

5: És possible aplicar mètodes d’innovació disruptiva a la sanitat?
7: Power feedback
19: Gestió de processos
21: Les claus de la comunicació escrita

juliol
dilluns

dimarts

dimecres

dijous

octubre
divendres

dissabte

diumenge

dilluns

1

1

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

14

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

20

21

16

17

18

19

20

21

22

22

23

24

25

26

27

28

23

24

25

26

27

28

29

29

30

31

30

31

Dia 3: Mapes mentals. Potencia l’organització de les idees…
Dia 5: Entrevista d'avaluació. Eina per al creixement professional

Dia
Dia
Dia
Dia

4: Networking i comunicació digital
16: Gestió estratègica del compromís
18: La importància de la corporalitat en la direcció de persones
30: Management 2020: com dirigir a la propera dècada

novembre

Horari dels seminaris: de 9 a 15 h
dilluns
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dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

diumenge

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

8: Com funciona la teva ment: neuromanagement
15: Reunions de treball eficients
22: Creativitat. Pensar diferent
28: Medicina personalitzada: realitat i reptes
29: Gestió de conflictes a l'equip

Modalitats d’inscripció
INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL ALS SEMINARIS
–

Seminari 2: Autoconeixement per a l’eficàcia personal, amb eina Discovery Insights

235 €

–

Resta de seminaris

135 €

Podeu accedir al formulari d’inscripció des de la fitxa de cada seminari.

INSCRIPCIÓ A ITINERARIS FOCALITZATS ACREDITATS
Itinerari Management estràtegic
Per accedir al formulari d’inscripció per aquest itinerari clica aquí

1.080 €

Itinerari Desenvolupament per al lideratge (Discovery Insights)
Per accedir al formulari d’inscripció per aquest itinerari clica aquí

1.200 €

itinerari Desenvolupament d’equips
Per accedir al formulari d’inscripció per aquest itinerari clica aquí

1.080 €

PAQUETS D’INSCRIPCIONS
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.
–

Pack de 20 inscripcions

1.850 €

–

Pack de 10 inscripcions

1.080 €

–

Pack de 5 inscripcions

650 €

Per a realitzar aquest model d’inscripcions enviar un correu a mnadal@ucf.cat

Les devolucions d’inscripcions als diferents 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

PER A INSCRIPCIONS

Unió Consorci Formació
Ricard Llort
Tel.: 932 594 386
rllort@ucf.cat
www.ucf.cat

Unió Consorci Formació
Maria Nadal
Tel.: 932 594 385
mnadal@ucf.cat
www.ucf.cat

ucf
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Descripció dels seminaris

1

Les 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
créixer el propi equip.

Objectius
Introduir els participants en els conceptes de rol directiu i del valor de les competències en direcció estratègica
a partir del següent:
•

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 els equips
a desenvolupar-les.

•

Facilitar la incorporació dels coneixements adquirits a la pràctica diària.

Continguts
1. Nova visió del rol directiu.
–

Per a què serveix un cap?

–

Direcció per significats.

–

Les dimensiones del lideratge.

2. 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.

3. La gestió de les diferències.
–

Dirigir per 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 Consulting, 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.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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2
22 de març
de 2018

Autoconeixement per a l’eficàcia personal
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: l’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.
Docent: Àngels Paredes
Consultora en desenvolupament de persones i
d’organitzacions. Assessora de projectes formatius a 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 en Desenvolupament del talent a les organitzacions d’IL3-UB i del Postgrau en Lideratge i desenvolupament directiu de la
Universitat de Manresa. Acreditada en “Insights
Discovery”, eina de diagnòstic de preferències.

Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari

Desenvolupament

ucf
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Pensament estratègic

10 d’abril
de 2018

El pensament estratègic és el mètode reflexiu que és capaç de definir estratègies, planificar tàctiques i dissenyar accions coherents i alineades per aconseguir objectius.

Objectius
Despertar habilitats per desenvolupar el pensament estratègic.

Continguts
–

Identificar les variables que permeten enfocar el pensament estratègic.

–

El pensament estratègic fonamentat en estratègies, tàctiques i accions.

–

Les claus del pensament estratègic.

–

L’aplicació del pensament estratègic a les organitzacions de
salut.

Presentacions de contingut teòric per donar pas als exercicis pràctics que es portaran a terme, tant en grup com individualment.
Docent: Jordi Mauri i Santuré
Doctor en Medicina i Cirurgia. Diplomat en Administració i Direcció
d’Empreses. Màster en Metodologia de la Qualitat Assistencial. Director General de diversos hospitals i d’altres organitzacions de
salut, tant de l’àmbit públic com privat. Professor de Planificació
Estratègica en diverses institucions nacionals i internacionals. Consultor de gestió hospitalària i d’acreditació internacional.

Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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4
12 d’abril
de 2018

Autocontrol i gestió de les emocions
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 corporals.

–

Aprendre a neutralitzar l’emoció a través de pràctiques mindfulness i del step-out.

–

Practicar l’art de reconèixer, d’expressar i de transformar les emocions com a guia de les nostres accions.

Treballarem des d’una metodologia eminentment pràctica, combinant moments d’explicació i de conceptualització i pràctica 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.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari

Desenvolupament

ucf

15

7è
Programa
Update
Directiu

5

Entrevista de selecció

24 d’abril
de 2018

Saber identificar les persones més idònies per formar part d’un equip nou o que ja està
en funcionament és clau per a l’èxit de la seva missió. L’entrevista és una eina d’intercanvi d’informació molt útil si se sap conduir de forma adequada. Saber preparar-la,
executar-la i extreure’n conclusions és de gran ajuda per seleccionar el talent que l’organització necessita.

Objectius
–

Preparar la informació necessària per dur a terme una entrevista de selecció.

–

Conèixer i aplicar els elements clau que entren en joc en una entrevista de selecció.

–

Aplicar els aspectes treballats en casos de simulació.

Continguts
–

Avantatges i limitacions.

–

El rol de la persona entrevistadora.

–

Fases i estructura de l’entrevista.

–

El guió de l’entrevista.

–

Components de l’àmbit comunicatiu: verbal, paraverbal i no-verbal.

–

Dificultats en l’observació.

–

Metodologia d’avaluació.
La sessió de treball tindrà un enfocament actiu i participatiu i s’estructurarà de la manera següent:

–

Simulació d’entrevistes de selecció.

–

Posada en comú i discussió de les conclusions.

–

Presentació de la sessió i del corresponent objectiu d'aprenentatge.

–

–

Introducció als temes corresponents a la sessió.

Realització d'una síntesi integrativa dels resultats obtinguts en relació amb l'objectiu d'aprenentatge inicialment plantejat.

–

Proposta d'activitats de treball adaptades a la realitat dels i de les participants.

–

Treball en petit grup i/o en plenari.

En el decurs de la sessió es podran incloure exercicis, dinàmiques i moviments en l’espai per facilitar
la comprensió dels aspectes des d’una mirada més
holística que complementin la reflexió racional.

Docent: Montserrat Bordas Santacreu
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció d’Administracions Locals per la
Universitat de Barcelona. Postgrau en Noves persones per a nous reptes per la Universitat Pompeu Fabra. Certificació Internacional en Systemic Management i Constel·lacions Organitzacionals per al Talent Manager i INFOSYON (International Forum for System Constellations in Organizations). Professora del Postgrau en Gestió
del Talent en les Organitzacions de la Universitat de Barcelona.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari

7è
Programa
Update
Directiu

16

ucf

Direcció
d’equips

6
26 d’abril
de 2018

Lideratge amb Insights
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 les àrees de possibilitats.

Continguts
–

El meu estil de lideratge, els meus punts forts, les àrees de millora
i els 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.

Docent: Àngels Paredes
Consultora en desenvolupament de persones i organitzacions. Assessora
de projectes formatius a 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 en Desenvolupament del talent a les organitzacions
d’IL3-UB i del Postgrau en Lideratge i desenvolupament directiu
de la Universitat de Manresa. Acreditada en Insights Discovery, eina
de diagnòstic de preferències.

Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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Generar confiança a partir de la vulnerabilitat

8 de maig
de 2018

Les creences, suposicions i els prejudicis que tenim ens posen uns filtres que no sempre
afavoreixen les relacions professionals. Connectar amb la pròpia vulnerabilitat de forma
veritable i autèntica és la base per a la generació de vincles de confiança en els contextos d’intercanvi amb altres persones.

Objectius
–

Analitzar els elements que intervenen en la generació de vincles de confiança en els contextos d’intercanvi
amb altres persones.

–

Revisar diverses tècniques útils per generar confiança.

–

Identificar els aspectes de la pròpia vulnerabilitat.

–

Formular mesures d’apoderament personal.

Continguts
–

Creences, suposicions i prejudicis.

–

Gestionar expectatives.

–

Articular i normalitzar.

–

Generar confiança i sintonitzar.

–

Vulnerabilitat.

–

El banc de dipòsits per construir confiança.

La sessió de treball tindrà un enfocament actiu i participatiu i s’estructurarà de la manera següent:
–

Presentació de la sessió i del corresponent objectiu d'aprenentatge.

–

Introducció als temes corresponents a la sessió.

–

Proposta d'activitats de treball adaptades a la realitat dels i de les participants.

–

Treball en petit grup i/o en plenari.

–

Posada en comú i discussió de les conclusions.

–

Realització d'una síntesi integrativa dels resultats obtinguts en relació amb l'objectiu d'aprenentatge inicialment plantejat.

En el decurs de la sessió es podran incloure exercicis, dinàmiques i moviments en l’espai per facilitar
la comprensió dels aspectes des d’una mirada més
holística que complementin la reflexió racional.

Docent: Montserrat Bordas Santacreu
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció d’Administracions Locals per la
Universitat de Barcelona. Postgrau en Noves persones per a nous reptes per la Universitat Pompeu Fabra. Certificació Internacional en Systemic Management i Constel·lacions Organitzacionals per Talent Manager i INFOSYON (International Forum for System Constellations in Organizations). Professora del Postgrau en Gestió del
Talent en les Organitzacions de la Universitat de Barcelona.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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Model Sikkhona. Aconseguir equips d’alt rendiment
a través de la comunicació
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 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.

Docent: Marissa Anglarill
Team Enhancer, executive Coach i Facilitadora. Col·laboradora del Institut
5 Fars. Llicenciada en ciències Econòmiques per la UAB. CELTA (Certificate
in Englisgh Language Teaching to Adults) per Cambridge University. Postgrau en Direcció Financera per EUNCET-UPC. Postgrau en International
Trade pel COPCA (Generalitat de Catalunya). Certificació com European Research Project Manager per AGAUR (Generalitat de Catalunya). Col·laboradora del Institut 5 Fars, fundat per Ferran Ramón Cortés, dedicat a la
formació en habilitats de comunicació i relacions interpersonals.
Especialitzada en Desenvolupament d’Equips i Persones, certificada ACC
(Associate Certified Coach) per ICF (International Coach Federation) i CPCC
(Certified Professional Co-Active Coach) per CTI (The Coaches Training Institute). Facilitadora Certificada dels models SIKKHONA (Desenvolupament
d’Equips d’Alt Rendiment) i BRIDGE (Model d’Identificació d’Estils Relacionals per a la millora de la comunicació interpersonal).
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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Orientació a resultats

22 de maig
de 2018
Massa feina, poc temps per realitzar-la 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, autoperfilació.

–

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.

Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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Eina de poder personal. Estar on vull estar
Cada vegada és més freqüent trobar persones que experimenten una baixada de motivació i una pèrdua de sentit respecte les organitzacions en què treballen. En aquesta
sessió es treballa una eina d’anàlisi empresarial molt interessant aplicada al camí de
vida personal i professional.

Objectius
–

Analitzar la matriu de priorització des d’una perspectiva renovada.

–

Recordar el que és veritablement important.

–

Analitzar i aplicar el DAFO personal i professional en un context VICA.

–

Formular la finalitat essencial.

Continguts
–

Què m’està passant?

–

Una nova mirada a la matriu d’urgència i importància.

–

El rellotge i la brúixola.

–

DAFO personal per generar poder personal.

–

La finalitat, far de vida.
La sessió de treball tindrà un enfocament actiu i participatiu i s’estructurarà de la manera següent:
–

Presentació de la sessió i del corresponent objectiu d'aprenentatge.

–

Introducció als temes corresponents a la sessió.

–

Proposta d'activitats de treball adaptades a la realitat dels i de les participants.

–

Treball en petit grup i/o en plenari.

–

Posada en comú i discussió de les conclusions.

–

Realització d'una síntesi integrativa dels resultats obtinguts en relació amb l'objectiu d'aprenentatge inicialment plantejat.

En el decurs de la sessió es podran incloure exercicis, dinàmiques i moviments en l’espai per facilitar
la comprensió dels aspectes des d’una mirada més
holística que complementin la reflexió racional.

Docent: Montserrat Bordas Santacreu
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció d’Administracions Locals per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Noves persones per
a nous reptes per la Universitat Pompeu Fabra. Certificació Internacional en Systemic
Management i Constel·lacions Organitzacionals per Talent Manager i INFOSYON (International Forum for System Constellations in Organizations). Professora del Postgrau
en Gestió del Talent en les Organitzacions de la Universitat de Barcelona.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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És possible aplicar mètodes d’innovació disruptiva a
la sanitat?

5 de juny
de 2018
El model de provisió de serveis sanitaris es basa en la fragmentació de l’oferta, i això
està sent un fre per donar respostes efectives a les necessitats que requereix el món
complex d’avui. Per això ara tothom parla de coordinació, o fins i tot d’integració, però
n’hi ha prou? Clayton Christensen (Harvard) i Kaiser Permanente ens proposen aplicar
metodologies disruptives per repensar l’oferta a partir de la demanda.

Objectius
–

Conèixer les metodologies d’innovació disruptiva.

–

Analitzar casos d’èxit amb perspectiva internacional.

–

Analitzar tres casos de metodologia disruptiva a Catalunya.

Continguts
–

Conceptes de coordinació, integració i alineació d’objectius assistencials

–

Metodologies disruptives: “The innovator’s prescription”
de C. Christensen i “La estrategia del océano azul” de
W.C. Kim i R. Mauborgne.

–

Casos de canvis disruptius en l’àmbit internacional: Torbay (Anglaterra), Personal Health Budget (Anglaterra),
Buurtzorg Netherland, Kaiser Permanente (Califòrnia), OSI Bidasoa (Euskadi).

–

Selecció de tres casos catalans:
·

Segmentar per canviar (DAP Metropolitana Nord de l’ICS).

·

Planta d’hospitalització de gestió integrada al Consorci Sanitari del Maresme.

·

Aplicant Chronic Care Model de manera conjunta entre l'atenció social i sanitària en l’àmbit comunitari.

9-11

Presentació teòrica amb debat.

11:30-13:00

Presentació dels casos catalans.

13:00-15:00

Consultoria en directe: discussió sobre projectes que els alumnes tinguin entre mans i que es
podrien beneficiar de metodologies disruptives.

Docents: Jordi Varela. Col·laborador acadèmic d’ESADE i editor del blog “Avenços en Gestió Clínica”. Responsable del taller. Núria Prat (cas 1). DAP Metropolitana Nord de l’ICS. Ramon Cunillera (cas 2). Gerent del Consorci Sanitari del Maresme. Jordi Amblàs (cas 3). Geriatre i coordinador del Programa de Gestió de l’Atenció
Complexa (PGAC) d’Osona.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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7 de juny
de 2018

Power feedback
El feedback és l’eina més poderosa de què disposa el comandament per conèixer, entendre i empoderar l’equip. L’aliment de l’equip autònom, corresponsable, que evoluciona al ritme dels reptes que és capaç de proposar-se.
La qualitat del feedback d’un equip es mesura sovint per la qualitat de les converses
que mantenen les persones que l’integren.

Objectius
–

Transmetre la importància del llenguatge i dels efectes que té.

–

Fomentar un sistema que aculli la conversa com a
eina de relació i de creixement.

–

Agrair, reconèixer i celebrar els comportaments afavoridors de la comunicació i la relació.

Continguts
–

Les exconverses: quines preguntes fem als altres?
El judici i l’afirmació.

–

Comunicació objectiva versus comunicació subjectiva.

–

Com donar i rebre feedback crític.

–

Comunicació assertiva.

–

Estructures d’empoderament.

–

Llenguatge positiu, energètic, reconstituent, reparador.

Demostracions i breus desenvolupaments teòrics que facilitin la comprensió dels continguts. Participació activa
per part dels participants aportant experiències pràctiques de la seva realitat organitzativa. Exercitar-se i desenvolupar habilitats en l’ús dels recursos, de les tècniques i habilitats presentades.
Docent: Carme Bonet
Lingüista, Postgrau en Creativitat i Innovació, practionner en PNL i coach en executive coaching. Formadora i
consultora en canvi, motivació, lideratge i creativitat des del 2000.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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de 2018

Gestió de processos i d’operacions
La gestió d’operacions i les seves metodologies i filosofies de gestió (Lean com la més
coneguda) han aconseguit uns nivells d’excel·lència operativa i de qualitat molt alts,
difícilment imaginables fa uns anys.
La gestió d’operacions i aquestes metodologies s’estan introduint en el sector salut. Degudament adaptades i particularitzades, aquesta gestió per processos i operacions moderna és una de les claus per a la millora de la qualitat i dels fluxos dels hospitals i de
les institucions sanitàries en els propers anys.

Objectius
Conèixer, de manera introductòria, les noves metodologies de gestió d’operacions (Lean, kata, desing thinking)
aplicades i adaptades al sector sanitari a través de l’experimentació directa.

Continguts
Gestió d’operacions i Lean:
–

Introducció, principis i conceptes generals de Lean i gestió d’operacions (VSM, Fluxe, Valor, Variabilitat,
Cicle PDCA, Gestió visual...).

–

Projecte de millora amb una simulació pràctica.

–

Conclusions i elements clau per a l’aplicació al sector sanitari.

Taller on es viu i simula el funcionament d’un hospital de dia i es realitza, en vàries rondes, un projecte de
millora amb metodologia Lean i gestió d’operacions.

Docent: Antonio Campos
Enginyer Industrial. Lean Practitioner. Màster MBA UdG. Responsable de la Unitat de suport als processos de l’HU de la Vall
d’Hebron. CEO de Balio Tecnologia.

Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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Les claus de la comunicació escrita
Escriure bé per comunicar-nos millor.
Des de conèixer el motiu pel qual redactem, l’ordenació de les idees, la preparació del
text, les correccions, la revisió final fins a la seva publicació o el seu enviament. En
aquest taller presentem alguns trucs i recursos pràctics de redacció de documents habituals en una organització: cartes, informes, e-mails o actes, així com algunes indicacions per difondre continguts de forma correcta a les xarxes socials.

Objectius
–

Proporcionar els coneixements i les eines que millorin i potenciïn les habilitats comunicatives, escrites.

–

Conèixer les pautes i els recursos actuals disponibles per millorar els escrits professionals.

–

Aprofundir en les claus de la comunicació digital.

–

Anàlisi de casos.

Continguts
–

La síndrome del paper en blanc: ajudes pràctiques.

–

L’estructura, la claredat i la síntesi.

–

L’oxigenació del text: estratègies i principis.

–

Recursos per millorar la redacció de cartes, actes, informes i presentacions.

–

Claus per a una correcta comunicació electrònica.

–

Fraseologia pràctica.

–

Anàlisi de casos aportats pels participants.

La metodologia és activa i pràctica. Es treballen els
casos de comunicació escrita i/o presentacions dels participants, analitzant-los per obtenir propostes de millora,
tenint en compte els criteris teòrics vists durant el taller.
Això permet intercanviar experiències entre les persones
participants, conèixer els punts febles a l’hora de redactar, poder aplicar la teoria a la pràctica diària i reforçar
el contingut teòric del programa.
Docent: Olga Vela
Consultora en comunicació corporativa. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster Europeu en Formació de Formadors per la universitat Politècnica de Catalunya. Formadora en comunicació i habilitats en màsters i postgraus d’universitats i en empreses nacionals i internacionals.
Ha treballat a l’Hospital Josep Trueta, la Cambra de Comerç de Girona, el Consell de Cambres de Catalunya i la
Universitat Oberta de Catalunya, entre d’altres. Sòcia de Singular Net Consulting, SL.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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Mapes Mentals. Potencia l’organització de les idees
i la creativitat per passar a l’acció

3 de juliol
de 2018

En el moment actual d’excés d'informació, com a professionals, necessitem prendre
decisions de manera àgil i enfocades clarament en la informació rellevant. Necessitem
abordar la resolució de problemes de manera holística i no linealment, connectant idees
i creant estratègies innovadores.
I si hi hagués una eina que ens permetés transformar la nostra modalitat de gestionar la
informació que alhora permetés potenciar la nostra creativitat i la nostra autogestió?

Objectius
Aprendre a implementar mapes mentals per guanyar en eficàcia i confiança.
Gestionar informació:
–

Gestionar i organitzar informació eficaçment.

–

Conservar una visió global i al mateix temps captar els detalls.

–

Aclarir i estructurar les teves idees per solucionar un problema i potenciar la teva creativitat.

Comunicar informació de manera clara i impactant:
–

Sintetitzar informació i comunicar-la eficaçment.

–

Fer presentacions clares i inspiradores.

–

Organitzar i dinamitzar sessions de treball col·laboratiu.

Autogestió:
–

Entendre millor el teu interlocutor detectant les preguntes adequades.

–

Organitzar i prioritzar les teves tasques.

–

Preparar un esdeveniment, una entrevista o una presentació i realitzar un pla d'acció.

–

Memoritzar millor i a llarg termini. Aprendre més fàcil i ràpidament.

Continguts
–

Arquitectura natural i principis bàsics dels mapes mentals.

–

Del brainstorming a la cartografia mental.

–

L’estructura dels mapes mentals.

–

La síntesi.

–

Els usos (món professional, àmbit educacional, el futur, etc.).

Docent: David Valls Coma
Consultor i facilitador del canvi a les organitzacions. Enginyer Superior en Electrònica i Coach sènior certificat
per la ICF (PCC) Mentor de la formació de Coaching Transformacional a l'Institut Gestalt. Format en Constel·lacions Organitzacionals i Coaching Sistèmic amb Guillermo Echegaray, Georg Senoner i Marta Ocampo. És trainer
en PNL per la NLPU (Santa Cruz, Califòrnia). Director de Vision 3R.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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Objectius

Entrevista d'avaluació. Eina per al creixement
professional
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. 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.

–

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.
Docent: Toña Pou
Psicòloga, coach i analista bioenergètica. Sòcia del Grup Mediterráneo Consultors.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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Objectius

Networking i comunicació digital
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 esdeveniments 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 els nostres seguidors per incrementar la nostra reputació.

–

Conèixer els recursos i les eines de la Internet social i la tecnologia en el núvol.

–

Desenvolupar habilitats que dotin el participant de la competència digital necessària per a la seva 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 què pertany.

Continguts
–

La societat en xarxa. De la intimitat a l’”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 ordinador 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 en 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.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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Gestió estratègica del compromís
Un dels principals reptes que afronten les institucions sanitàries i socials, més encara
en l’actual context de fortes restriccions, és assolir la seva missió com a institucions de
servei públic mantenint els elevats nivells d’excel·lència assolits i assegurant al mateix
temps la seva sostenibilitat i la del conjunt del sistema.
Entre d’altres, un dels factors clau per assolir amb èxit aquests exigents reptes és aconseguir el compromís de tots els professionals amb les prioritats estratègiques i potenciar
la creació d’entorns de treball estimulants i motivadors, tot i els condicionants i les
pressions a què estan sotmesos.
Es tracta de comprendre quines són les claus per potenciar el compromís dels professionals, o més ben dit perquè institucions i directius es facin mereixedors del compromís
de la seva gent. És un factor clau per poder donar una òptima resposta a les demandes
que la societat actual exigeix.

Objectius
–

Comprendre les claus de la motivació humana en el treball, quins són els factors gestionables i quin paper
tenen l’acció directiva i les polítiques de gestió de l’activitat i de persones en la generació de compromís.

–

Oferir un espai de reflexió inspirador que contribueixi a la millora de la pràctica directiva.

Continguts
–

El compromís i el seu valor estratègic.

–

Què és aquesta cosa anomenada motivació? I satisfacció? I compromís? Etc. Aclarint conceptes.

–

És gestionable la voluntat de les persones?

–

Factors gestionables i no gestionables.

–

Lideratge i compromís.

Docent: Domingo Abad
Economista. Màster en Consultoria en Desenvolupament
Organitzacional amb Itamar Rogovsky (Institut GR Tel Aviv).
Soci-Consultor d’e-Motiva. 16 anys d’experiència com a professor d’habilitats directives i gestió de RH i com a formador in
company. Direcció de projectes de consultoria en RH per a grans
organitzacions: estudis de clima i cultura, valors corporatius i plans
estratègics de RH.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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La importància de la corporalitat en la direcció
de persones

18 d’octubre
de 2018
La persona que assumeix la direcció en una organització s'enfronta a un desafiament
complex: gestionar a bon ritme i amb salut aquests 4 eixos: l'entorn i els seus condicionants, l’organització i els seus reptes, els col·laboradors i els seus desafiaments, i
un mateix i el seu caràcter.
Portar amb eficàcia i salut aquesta complexitat és en certa manera un ART. Un gran recurs per al comandament són la paraula i el que anomenem l'àrea cognitiva. No obstant,
això no és suficient perquè la intensitat emocional queda reflectida en el cos i és essencial donar-li sortida com a llenguatge, així com cuidar la seva capacitat expressiva.
Part del cansament i de la pèrdua d'alegria dels comandaments es deriva de les dificultats objectives, però també de descuidar la cura del propi cos i de la seva qualitat vital
i creativa.
Estar bé ens exigeix tenir un espai saludable per a un mateix i per a l'altre: un espai
psíquic, emocional i corporal.

Objectius
Oferir als participants un espai d'intercanvi grupal en el qual puguin compartir vivències i elevar les anàlisis
per sobre de la realitat quotidiana.

–

Proporcionar-los un temps de descans i "nutrició" tant mental com emocional.

–

Explorar els aspectes que dignifiquen el treball, el qual realitzen amb entrega, esforç, dubtes i, de vegades,
sofriment.

–

Reconèixer el cos, i totes les seves possibilitats, com a eina de treball.

–

Aprendre tècniques de revitalització d'aquest.

–

Passar-ho bé.

–

Recuperar l'alegria i el plaer... si s'hagués difuminat.

ORGANITZACIÓ

–

Continguts
ENTORN
El sentit últim en dirigir persones.

–

Disposicions emocionals i corporals.

–

Creant un espai intern per entendre i ajudar els altres.

–

La corporalitat en les entrevistes.

–

Exercicis bioenergètics.

COL·LABORADORS

UN MATEIX

–

Els participants i les seves situacions reals són l'eix que determinaria els mètodes que cal utilitzar. Inicialment
el plantejament és treballar de forma integrada: cap, cor i cos. I una dinàmica que permeti passar-ho bé i intercanviar amb llibertat. S'utilitza l'anàlisi per poder entendre amb perspectiva, però també amb exercicis que permetin activar la creativitat i la vitalitat.
Docent: Toña Pou
Psicòloga, coach i analista bioenergètica. Sòcia del Grup Mediterráneo Consultors.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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Management 2020: com dirigir a la propera dècada

30 d’octubre
de 2018
És més que probable que abans de la finalització de la propera dècada haurem viscut
canvis profunds a les nostres organitzacions, canvis que es derivaran dels avenços tecnològics i del potencial digital, però també, de com són les noves generacions que s’incorporaran al món del treball. Aquest seminari vol aportar reflexió sobre com serà el
treball en el futur i com hauran d’actuar els directius exitosos.

Objectius
–

Analitzar quins entorns poden ser més possibles en un futur proper i com afectaran a la direcció de les organitzacions.

–

Aprofundir en quines seran les competències clau dels directius exitosos de la propera dècada.

–

Reflexionar sobre com afectaran els nous escenaris en la forma de dirigir els equips de treball.

Continguts
1. El món de la propera dècada.
–

Drivers de canvi.

–

El món del treball.

–

Tendències confirmades.

–

Tendències no confirmades.

2. Liderar temps de transformació.
–

El projecte directiu.

–

Les característiques clau dels directius 2020.

–

Les competències més demanades.

–

Dirigir processos de canvi.

3. Dirigir equips a la propera dècada.
–

Les eleccions i les execucions en la direcció.

–

Un nou paradigma laboral.

–

Noves formes de direcció.

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.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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Com funciona la teva ment. Neuromanagement

8 de novembre
de 2018

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.

Docent: 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.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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15 de novembre
de 2018

Reunions de treball eficients

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 que cal 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 les eines necessaris per preparar, facilitar i tancar reunions, amb simulació d’exemples concrets dels participants.
Va adreçat 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.

QQ
Q

Docent: Alfons Stinus
Llicenciat i Maîtrise en 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.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari

Habilitats
directives

ucf

33

7è
Programa
Update
Directiu

23

Creativitat. Pensar diferent

22 de novembre
de 2018

La creativitat és una de les competències més demandades en l’entorn VUCA en què
naveguem. Ens cal per respondre davant del canvi, per presentar un mapa d’opcions
per respondre a una necessitat, per fomentar l’empatia, per inspirar.
Els/les líders són els primers que, amb el seu comportament creatiu, han de millorar
les oportunitats del seu entorn volàtil, desconegut, complex i ambigu.

Objectius
–

Entendre el valor de la creativitat i definir els factors que determinen un estil creatiu.

–

Identificar els principals obstacles interns i externs que frenen l’esperit creatiu (amenaces, creences, rutines...).

–

Conèixer i entrenar tècniques que estimulen la creativitat.

–

Aprendre a avaluar-ne l’impacte i automatitzar-ne l’ús.

Continguts
Com pensem, com aprenem, com ens emocionem:
–

Pensament lateral.

–

La connexió entre motivació i creativitat.

–

Neurociència: el cervell plàstic, com muscular-lo.

La creativitat s’entrena:
–

Tècniques de creativitat: 6 barrets de De Bono.

–

Creativitat i persuasió.

–

Fonts d’innovació/fonts d’inspiració.

U
V
C
A

Docent: Carme Bonet
Lingüista, Postgrau en Creativitat i Innovació, practionner en PNL i coach en executive coaching. Formadora i
consultora en canvi, motivació, lideratge i creativitat des del 2000.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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28 de novembre
de 2018

Medicina personalitzada: realitat i reptes
La medicina personalitzada reconeix que cada pacient és únic: utilitza informació dels
gens, proteïnes i ambient d'una persona. Mitjançant l’ús de proves diagnòstiques amb biomarcadors, per a algunes malalties els metges poden determinar la millor dosi i la durada
justa d’un tractament, així com predir-ne la resposta i realitzar pronòstics individuals.

Objectius
–

Conèixer els progressos que s’estan fent en el terreny de la medicina individualitzada, a on, així com els reptes i l’evolució previsible al nostre entorn
a mig termini.

–

Clarificar els conceptes bàsics que s’amaguen darrere aquest camp de treball en les àrees de la biologia, la informàtica i l’ètica.

–

Conèixer les principals eines bioinformàtiques que serveixen per a l’anàlisi
i la interpretació de dades d’alt rendiment en l’àmbit clínic.

Continguts
–

Lideratge en recerca bioinformàtica orientació al pacient: Casos i exemples
actuals en oncologia i en altres patologies.

–

Seqüències i estructures genètiques i proteiques: possibilitats i reptes dels
mètodes computacionals predictius.

–

Debat moderat sobre el cost/benefici de la gestió de la diversitat, i sobre el
marc ètic d’aquestes pràctiques.

Docents:
Jordi Surrallés
Catedràtic de Genètica de la UAB i Director del Servei de Genètica de l'Hospital de Sant Pau. Investiga malalties
genètiques rares de predisposició al càncer on ha descobert nous gens i aproximacions terapèutiques. És autor
de més de 100 publicacions, inventor de 3 patents, investigador principal en 33 projectes i director de 16 tesis
doctorals.
Cedric Notredame
Investigador principal sènior del Centre de Regulació Genòmica (CRG), la seva principal àrea de recerca és el
desenvolupament d'algorismes per a la comparació múltiple de seqüències i estructures moleculars. També té
un gran interès en el desenvolupament de nous mètodes per al processament de dades de seqüenciació a gran
escala. Autor d'unes 100 publicacions en revistes revisades per parells que han atret més de 22.000 cites.
Amb col·laboració amb BIB- BIOINFORMATICS BARCELONA
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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de 2018

Gestió de conflictes a l’equip
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 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 els 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 clau 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 comportaments 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.
Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció per aquest seminari
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Persona de contacte:
Ricard Llort
rllort@ucf.cat www.ucf.cat
932 594 386
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UNIÓ CONSORCI FORMACIÓ
Parc Sanitari Pere Virgili · Edifici Tramuntana, baixos
Esteve Terrades, 30 · 08023 Barcelona
Tel.: 932 594 381 · Fax: 932 594 376
info@ucf.cat · www.ucf.cat

