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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

DESCRIPCIÓ 

En  un  entorn  socioeconòmic  cada  vegada  més  complex,  on  el  canvi  és  moneda

corrent, vivim moments d’incertesa i de profunda transformació de moltes realitats

considerades,  fins  no  fa  molt,  com  a  inamovibles.  Aquest  context  exigeix  que

evolucionem cap a noves formes de funcionament i  de lideratge per a les nostres

organitzacions i els nostres equips de treball. Dins d’aquest marc, la URV es troba amb

nous reptes que emergeixen d’aquesta nova realitat, i als que cal donar resposta, tals

com el contribuir al desenvolupament de nous líders a l’altura de les circumstàncies

que contribueixin a catalitzar el talent existent a la casa i a descobrir noves formes

d’impulsar la capacitat innovadora de l’organització.

En aquest mòdul es convida a explorar i experimentar de forma innovadora, creativa i

pràctica les competències claus per liderar amb èxit dins d’aquesta realitat emergent i

expandir la nostra capacitat per crear els resultats que realment volem individual i

col·lectivament.

OBJECTIUS 

 Facilitar  l’adquisició  de  competències  directives  genèriques  (personals,

relacionals  i  col·laboratives)  que  permetin  desenvolupar  tant  individual  com

col·lectivament  noves  maneres  de  liderar  amb  més  resiliència,  creativitat  i

impacte.

LIDERATGE I COMPETÈNCIES DIRECTIVES

PROFI084
Tipus

d’activitat

Curs 

Impartit per Gonzalo Miguez
Durada: 25 hores 
Places: 10
Dates: 17 i 31 de maig, 14 de juny de 2017
Hora: 9h a 18h 
Lloc: Per determinar 
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 Acompanyar als participants en un procés d’aprenentatge experiencial que  cerca

expandir  el  seu  poder  d’acció,  així  com la  seva  efectivitat  i  el  seu  benestar

personal (i el dels seus col·laboradors).

 Contribuir  al  desenvolupament  d’una  cultura  d'excel·lència,  que  faciliti

l’aprenentatge, la motivació i la millora contínua en l’organització.

CONTINGUTS

Lideratge i competències directives genèriques

• Lideratge com influencia, procés, activitat i disseny.

• Visió, passió i disciplina

• Líder como generador de confiança i resultats

• Els 4 quadrants o dimensions del model integral

• Donant a l’aprenentatge prioritat estratègica

• Explorant estils de lideratge més capacitatius i participatius

• La ment integrada: connectant noves habilitats d’hemisferi dret.

• Flow: alineament, focus i alt rendiment.

Competència emocional i intel·ligència relacional

• Emoció com a predisposició per l’acció

• Coherència dinàmica d’emoció, cos i llenguatge

• Flexibilitat, optimisme i resiliència

• Centrament i canvi

• Motivació intrínseca i èxit incondicional

• Mindfulness i autoregulació emocional

• Influencia, autenticitat i creació de vincles interpersonals

• Escolta generativa i empatia profunda

Col·laboració creativa i coaching d’equips

• El líder com amfitrió i articulador de xarxes

• Disseny i gestió de converses significatives

• Coaching d'equips i coordinació efectiva d’accions

• Feedback i avaluació com eines de desenvolupament

• El camí caòrdic i la importància del joc

• Design Thinking i confiança creativa

• Intel·ligència col·lectiva i co-creació

• Cultura de col·laboració i equips d’alt rendiment

DESTINATARIS

Tot el PDI (Personal docent i investigador) de la URV.
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AVALUACIÓ 

Participació  activa  en  les  diferents  activitats  que  s’organitzin  (exercicis,  debats,

reflexions,...)  i  realització de les tasques proposades pels professors/es del  mòdul,

inclouen  sessions  de  treball  amb  grups  d’estudi  i  compliment  de  les  guies

d’aprenentatge corresponent.

La  metodologia  emprada  en  un  programa  d’aquestes  característiques  serà

eminentment dialògica,  participativa i  comunicativa,  de caire sobretot pràctic però

també amb impartició de coneixements teòrics, i adreçada tant a nivell individual com

col·lectiu

Cadascú  dels  participants  formarà  part  d'un  grup  d'aprenentatge  en  el  qual

comparteix el seu procés amb el d’altres. Al mateix temps desenvoluparà activitats

d'aprenentatge individual (lectures, exercicis).

CERTIFICAT

Les  persones  que assisteixin  al  80% del  curs  i,  a  més,  demostrin  l’aprofitament  i

realitzin les activitats del curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament.


