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Lideratge transformador
Inici 6 d’octubre de 2020

Prepara’t per liderar el canvi



Objectius
Entendre el paper del líder com a promotor del canvi transformador i desenvolupador de persones.
Construir equips compromesos i efectius a partir de la millora de les teves habilitats personals.
Construir nous models de treball i relació aprofitant els reptes de la transformació digital i l’impacte de la tecnologia.
Desenvolupar l'enfoc a resultats i potenciar l'efectivitat individual i de l'equip.
Incorporar la creativitat i la innovació en els equips de treball com a eina per resoldre reptes.
Com convertir idees en projectes de forma àgil.

Beneficis per al participant
Posaràs en pràctica les eines que com a líder efectiu d'equip necessites per dirigir adequadament.
Descobriràs com aconseguir el compromís del teu equip amb els projectes i objectius de l'empresa.
Guanyaràs influència en les teves comunicacions, i adquiriràs eines per motivar el teu equip amb efectivitat.
Rebaixaràs el teu nivell d’estrès i a aprendràs a ser més positiu en moments crítics.
Potenciaràs la teva proactivitat i responsabilitat i la del teu equip.
Sabràs afrontar els importants reptes que planteja la transformació digital i la tecnologia.
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Continguts

Persones i Equip

1. Visió tàctica-estratègica-canvi
2. Gestió emocional
3. Autoconeixement, control  emo-
cional i automotivació.
4. Habilitats comunicatives
    - Resolució de conflictes
    - Negociació
5. Noves formes de treball

Eines i Sistemes

1. Enfocament a resultats
2. Eficiència 
    - Personal
    - Equip
3. Indicadors i pla de seguiment
4. Metodològies AGILE  

Creativitat i Innovació

1. "Trencant tòpics" sobre la crea-
tivitat
2. La innovació com a camí per 
resoldre problemes
3. Saber explorar els reptes per 
aconseguir l’enfoc adequat. 
4. Generar idees de forma massiva
5. Avaluar solucions en equip
6. Posar en pràctica les idees

Metodologia
100% participativa i aplicable a la realitat de l'empresa
Mentoratge grupal
Learning by doing
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Gamificació
Mètode del cas
Design Thinking
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Professorat

Informació i inscripcions
Dates de realització: del 6 d’octubre al 15 de desembre de 2020
Horari: dimarts i dijous de 16 a 20 h.
Durada: 80 hores presencials + 16 hores online
Preu del programa: 2.000 euros 
                                  1.900 euros per a socis Professional de la Cambra de Tarragona 
                                  1.800 euros per socis Premium de la Cambra de Tarragona
Mentoratge individual al finalitzar la formació (Opcional): 800 euros
Gestíó de les bonificacions: La Cambra de Tarragona us realitzarà gratuïtament els tràmits de bonificacions, us podeu bonificar un màxim 
de 1.160 euros de les quotes de la Seguretat Social. Per realitzar aquest tràmit l’empresa ha de diposar de crèdit i lliurar la documentació a 
la Cambra 10 dies abans de l’inici

Més informació i inscripcions: formacio@cambratgn.org - 977219676

Anna Morros
Llicenciada en Psicologia de les 
Organitzacions i Treball (UB),
Màster en RH per EADA, Màster 
en Educació i TIC (E-learning) 
(UOC). Més de 20 anys 
d’experiència com a formadora i 
consultora en RH.

Salvador Martínez
Llicenciat en Ciències de la 
Comunicació (UAB), llicenciat en 
CC Polítiques i Sociologia (UAB), 
Postgrau en RRHH i Relacions 
Industrials (UPF) i MBA (URV). 25 
anys d'experiència com a directiu.

Gerard Isern
Enginyer Industrial (UPC), 
Màster Engiplant en Direcció de 
Plantes Industrials (UPC), AMP 
Advanced Management  Pro-
gram (ESADE), Màster Desen-
volupament Directiu, Intel·ligèn-
cia Emocional i Coaching (EAE), 
20 anys d’experiència com a 
responsable i directiu.

Agustí López
Enginyer tècnic industrial 
(URV), Màster Màrqueting de 
Gran Consum (UB), Executive 
MBA (EADA), Facilitador de 
Design Thinking (Imagine 
Creativity Center), prof. as. al 
Màster in Management (URV). 
Consultor empresarial en 
màrqueting i innovació.


