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OBJECTIUS: 
El responsable de l’equip té grans reptes i necessitats per cobrir i ho fa gestionant els equips, lidiant 

amb diferents personalitats, adaptant la seva comunicació, gestionant conflictes personals de 

l’equip i adquirint estratègies per a reconèixer els recursos del seu equip, mantenir la motivació i fer-
los créixer. 
 

Per aquest motiu, en aquest curs treballarem en desenvolupament de les àrees més rellevants: 
 

- Potenciarem la capacitat de Gestió de persones i influència per a gestionar d’una manera 
eficaç el rendiment de les persones i de l’equip. 
 

- Proporcionarem eines i models pràctics que facilitin la gestió dels reptes quotidians. 
 

Aquestes eines ens permetran: 
 

- Treballar sota paradigmes de rendiment, posant el focus en el què les persones han de fer 
per assolir els objectius. 
 

- Donar al projecte un enfocament sistèmic que tingui en compte a totes les persones 

implicades i gestioni de manera eficaç les variables que dificultaran o facilitaran el canvi. 
 

- Dissenyar plans d’acció i compromís per operativitzar els canvis, fer un seguiment dels 
resultats i facilitar el retorn de la inversió. 

 
 

DESTINATARIS: 

Aquest programa formatiu s’adreça a totes aquelles persones que estiguin interessades en gestionar 
persones, començant per adquirir habilitats, eines per gestionar-se elles mateixes i així fer créixer 

exponencialment els seus resultats i dels seus equips. 
 

 
ITINERARI FORMATIU: 

L’itinerari formatiu està format per 3 tallers amb els següents criteris: 
 

- Cada taller inclou els continguts experiencials necessaris per a la consecució dels objectius 
del projecte: Gestió de persones. 
 

- L’estructura formativa- temporal permet als participants assimilar de manera progressiva 

els aprenentatges, recolzant-se cada taller en els continguts del taller anterior. 
 

- Les avaluacions parcials entre taller i taller ens permeten obtenir feedback de la 
transferència i planificar accions de suport. 

 

 

 
 

LA GESTIÓ DE PERSONES PER ASSOLIR L’EXCEL.LÈNCIA 
Del 16 de febrer al 24 de març de 2022 

De 9:00 a 18:00 hores 
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TALLER 1: AUTOGESTIÓ PERSONAL. La gestió d’un mateix 

Objectius: 
- Construir  confiança, seguretat i desenvolupar un clima positiu i assertiu. 
- Facilitar eines assertives i per a tenir una comunicació transversal i empàtica. 

- Conèixer i practicar les habilitats de la comunicació (compassar, feedback, preguntar, 
observar,...). 

- Mobilitzar les actituds positives necessàries per aconseguir el canvi, començant per nosaltres 
mateixos. 

- Conèixer els bloquejos mentals i els indicadors de l’escolta. 
 
Programa: 

1. Objectius i continguts. 
2. Gestió de les persones individualment i en grup. 

3. Rol del gestor de persones. 
4. Assertivitat i gestió de conflictes. 
5. Habilitats per a gestionar les persones a una organització matricial. 
6. Comunicació eficaç i empatia. 

7. Feedback eficaç. 

8. Pla de desenvolupament individual i compromisos. 
9. Avaluació i tancament. 

 

 

TALLER 2: GESTIÓ DE PERSONES 

Objectius: 
- Ampliar el món interpretatiu i obrir-se a noves oportunitats. 

- Flexibilitat davant el canvi i acceptació. 

- Millorar les relacions i afavorir la creativitat i la motivació. 

- Conèixer rols i fortaleses. 
- Practicar els estils de comportament. 

- Com liderar-se a un mateix i als altres. 
- Invertir en el desenvolupament d’influència i confiança. 

- Dissenyar nous plans d’acció per aconseguir resultats. 

 
Programa: 

1. Objectius i continguts. 

2. Desenvolupament i acompanyament al col·laborador. 

3. Evolució dels diferents rols. 
4. Competències i habilitats. 
5. Principis i actituds bàsiques. 

6. La conversa estructurada de desenvolupament. 

7. La delegació com a eina de desenvolupament. 
8. Pla de desenvolupament individual i compromisos. 
9. Avaluació i tancament. 
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TALLER 3: GESTIÓ DE RESULTATS 

Objectius:  
- Conèixer causes i efectes dels nivells neurològics. 
- Practicar el feedback de correcció i el feedback de reconeixement. 

- Explorar valors i fortaleses per aconseguir resultats. 
- Treballar creences limitants, resistències i dificultats. 

- Eines per aconseguir oportunitats i experiències de canvi. 
- Experimentar nous paradigmes i gestió de l’energia. 

- Aconseguir visualitzar l’èxit. 
 
Programa: 

1. Objectius i continguts. 
2. Reunions d’avaluació. 

3. Etapes a les reunions individual i grupal. 
4. Fixació d’objectius. 
5. Feedback eficaç. 
6. Seguiment de l’acompliment. 

7. Resistències i dificultats: com afrontar situacions difícils. 

8. Pla de desenvolupament individual i compromisos. 
 
METODOLOGIA: 

La formació és totalment pràctica i vivencial; es desenvoluparà amb la guia i aportació de 

coneixement de Coaches certificats per l’ICF del Grupo Emociona. 

 
Aquest  curs es pot realitzar al complert, o bé realitzar els diferents mòduls o tallers de forma 

individual. 

 

PROFESSORAT: 
Grupo Emociona. Formadors i coaches. 

 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 

48 hores (3 tallers de 16 hores) 

Taller 1: 16 i 17 de febrer de 2022 de 9:00 a 18:00 hores. 
Taller 2: 16 i 17 de març de 2022 de 9:00 a 18:00 hores. 

Taller 3: 23 i 24 de març de 2022 de 9:00 a 18:00 hores. 

 

DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 1.600 euros. 
Preu venda públic: 1.750 euros. 

Els dinars de les diferents jornades està inclòs en el preu del curs. 

 
*+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 

https://www.cambraterrassa.org/exit/

