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OBJECTIUS:  
Objectius generals: 

• Aprendre a plasmar idees sobre el paper, traçar projectes, recollir idees d'un brainstorming, 

plantejar solucions a partir d'un problema, és un bon mètode per analitzar, connectar idees entre 

si, o per establir plans d'acció  
• Saber utilitzar estratègies que ens permetin ordenar les nostres idees i recordar les nostres 
prioritats. És possible que, cada vegada més, sentim que ens allunyem dels nostres objectius, ja que 
les responsabilitats diàries, les pressions, preocupacions i l'hàbit de postergar, s'apoderin de 

nosaltres, ens confonguin i ens descoratgin. 
 

Objectius específics del curs: 
• Connectar i associar diverses idees entre si. Assimilar la informació més ràpidament.  

• Obtenir una visió global de manera senzilla.  
• Millorar l´anàlisi de situacions. Resoldre problemes i facilitar la presa de decisions.  

• Millorar la forma i la manera d'organitzar mentalment la informació i les idees per tal de 
transmetre-les de forma esquemàtica i ordenada.  

• Desenvolupar noves idees, obrir la ment a nous objectius i projectes.  

• Treure el màxim profit del pensament lateral o creatiu. 
 

DESTINATARIS:  
Aquest curs es dirigeix a totes les àrees i persones de l´empresa interessades a utilitzar una de les 

eines més innovadores i poderoses per organitzar la informació i generar una metodologia de treball 
creativa, útil, fàcil i altament eficaç. 

 
TEMARI:  

1. Com funciona el nostre cervell i com ens estructurem les idees.  

2. Els nostres pensaments racionals i com ens influeixen a nivell personal i professional.  

3. Com potenciar els nostres pensaments creatius i per a què ens poden servir a la nostra feina  
4. Principis i elements fonamentals dels mapes mentals.  
5. Beneficis de la utilització dels mapes mentals.  

6. Quina és la relació entre el pensament irradiant i els mapes mentals.  
7. La tècnica de mapes mentals. Creació i desenvolupament. Passos per construir un mapa 

mental. 
8. Les aplicacions dels mapes mentals en les diferents situacions de l´empresa i de la nostra 

feina. Exemples pràctics:  

- Anàlisi d'una situació, d'un problema i recerca de solucions.  
- Desenvolupament d'un objectiu estratègic.  

- La gestió i l’organització personal. La millora de la productivitat  
- Gestió de projectes.  

- Llançament i presentació d'un producte nou.  

MAPES MENTALS PER L’EMPRESA 
Com organitzar la informació, les idees i el treball de forma visual 

per assolir els objectius 
16 i 23 de novembre 

De 9:00 a 14:00 hores 
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- La direcció de persones i la gestió d´equips  

- Realització d´una presentació d'alt impacte. 
9.  Casos reals dels mapes mentals a l´empresa. Exercicis pràctics.  
10. Programa de software per a l'elaboració de mapes mentals. Diferents suports. Exemples 

pràctics.  
11. PPA (Pla Personal d'Acció). Exercici personal i pràctic de creació i desenvolupament d’un mapa 

mental de cada participant tutoritzat pel formador. 
 

PROFESSORAT:  
Xavier Esteban. 
Consultor i (Trans)Formador d'Empreses en Habilitats Competencials.  

Llicenciat en Farmàcia. Diplomat en Màrqueting. Formació en Coaching Executiu. 
Va ser Director de Formació en un Laboratori Farmacèutic i Director de Desenvolupament de 

Persones a una Empresa Familiar del Sector Industrial.  
Compagina la formació empresarial amb la docència universitària com a professor de màrqueting a 
la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). 
 

METODOLOGIA: 

La metodologia és eminentment pràctica i es basa en "aprendre fent" "learning by doing" perquè 
el participant desenvolupi, descobreixi i experimenti a l'aula i ho porti a la pràctica. L'objectiu és que 
el participant sigui el protagonista del seu propi aprenentatge i del seu canvi. S'utilitzen eines, 

dinàmiques, jocs que provoquin en el participant un canvi de mentalitat en l'estructuració, 

ordenació i generació d'idees per millorar la seva feina en el seu de treball i amb el seu departament 

o secció. 
 

DURADA, CALENDARI I HORARI:  

10 hores.  

16 i 23 de novembre de 2022. 
De 9:00 a 14:00 hores. 

 
DRETS D’INSCRIPCIÓ:  

Preu soci èxit (Competitivitat i Internacionalització): 225 euros.  

Preu venda públic: 250 euros. 
 

*+info: www.cambraterrassa.org/exit/  

LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS.  

 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 

Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 

08224 Terrassa 

 


