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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

DESCRIPCIÓ 

La finalitat última d’aquest programa és fer evolucionar el potencial que tenen 
les persones per crear els resultats que realment volen i es necessiten, 
professionalment i socialment.
L’impacte del programa és triple:

 Personal: fa més fàcil i efectiu el viure, conviure i generar valor.
 Comunitari: millora l’entorn organitzatiu i personal.
 Social: afavoreix un canvi cultural en la manera de ser, estar i fer junts.

OBJECTIUS 

 Facilitar l’adquisició de competències intrapersonals, relacionals i 
col∙laboratives que permetin desenvolupar, tant individual com 
col∙lectivament, noves maneres de respondre al dia a dia i al canvi, amb 
més resiliència, creativitat i impacte.

 Contribuir a millorar la qualitat i efectivitat de les interaccions mitjançant
el desenvolupament de noves habilitats comunicatives i emocionals.

 Generar espais transversals de diàleg, reflexió profunda i pràctica 
col∙laborativa que fomentin una visió compartida, una pol∙linització 
creuada d’idees i la cocreació de solucions innovadores.

 Enfortir el sentiment de pertinença de tots els participants en un mateix 
col∙lectiu, tot transcendint les “sitges funcionals”.

 Facilitar la transferència dels coneixements a partir de l’articulació d’una
xarxa de “Catalitzadors” que puguin servir com agents de canvi cultural
per a l’organització i la societat.

PROFI035 

 Programa de formació en competències per al canvi individual i

col·lectiu 
Impartit per Personal extern
Docent/s Gonzalo Míguez i Karina Simieli
Durada 94 hores (64 presencials i 30 estimades no presencials)
Places 15
Dates 27 de novembre de 2017 – 6 d’abril de 2018
Hora Veure calendari a la secció “Estructura”
Lloc Sala de Juntes

Campus Catalunya
Idioma Català, Castellano



Institut de Ciències de l’Educació 

CONTINGUTS

Mòdul 1 ‐ Competències personals: atenció plena (mindfulness), fluïdesa i 
resiliència.

 L’atenció plena com epicentre de la transformació.
 El viatge de l’heroi: l'aprenentatge, el saber i el poder.
 El nostre punt cec i els models mentals.
 La responsabilitat incondicional.
 Resiliència personal o l’art de dansar amb la vida.
 La ment integrada: connectant noves habilitats de l’hemisferi dret.
 L’excel∙lència com a hàbit virtuós.

 Flow: alineament, focus i alt rendiment

Mòdul 2 ‐ Competències relacionals: comunicació i efectivitat interpersonal.
 Comunicació multidimensional.
 L’art de la retroalimentació positiva.
 Confiança i efectivitat interpersonal.
 De la intel∙ligència al mestratge emocional.
 Aikido verbal i resolució creativa de conflictes.
 Escolta generativa i empatia ampliada.
 Disseny de converses i espais emocionals expansius.

Mòdul 3 ‐ Competències col∙laboratives: intel∙ligència col∙lectiva i co‐creació.
 Tecnologies socials d’intel∙ligència col∙lectiva.
 Disseny caòrdic.
 Prototipatge d’idees: aprenent a pensar amb les mans.
 Ambigüitat, creativitat i innovació.
 El nou lideratge emergent.
 Presencing i innovació profunda.
 Col∙laboració creativa.

ESTRUCTURA

Les sessions dels mòduls 1, 2, i 3 són de 9:00 a 18:00 hores amb 60 minuts per
dinar.
Les sessions de seguiment són de 9 a 14 hores.
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DESTINATARIS

El programa va dirigit al personal del PDI i del PAS de la URV.

COMPROMÍS

Un programa d’aquestes característiques necessita d’un compromís dels 
participants que té dues dimensions. La primera és l’obertura a l’exploració de 
“territoris” que poden ser força nous o totalment nous. La segona és que cal 
comprometre una dedicació que, a més de l’assistència a les sessions 
presencials, comporta la pràctica.

ENTORN D’APRENENTATGE

Les activitats del programa s’organitzen en els següents entorns 
d’aprenentatge:

 Sessions presencials intensives: tres sessions de dos dies consecutius 
cadascuna que es corresponen amb els tres mòduls de continguts.

 Sessions presencials de seguiment: dues sessions d’un matí entre 
mòduls.

 Sessió presencial final (comú de les dues edicions): una sessió d’un dia 
per integrar la visió de conjunt del programa.

 Activitats individuals autodirigides: després de cada mòdul es facilita una
guía per a l’autoaprenentatge amb pràctiques i materials 
complementaris.

 Activitats  grupals:  després  del  primer  mòdul  presencial  es  configuren

grups de 4‐5 persones que es troben (unes dues vegades entre mòdul i

mòdul) per compartir experiències i aprendre junts.
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METODOLOGIA

La metodologia emprada en les sessions presencials del programa és 
eminentment
dialògica i comunicativa, de caire sobretot pràctic i experiència però també 
amb

impartició de coneixements teòrics.

AVALUACIÓ 

L’aprofitament del programa de formació requerirà la presència a la majoria de
les activitats grupals dirigides i la realització de les activitats d’auto‐
aprenentatge requerides. Es valorarà positivament l’impacte dels 
aprenentatges en les activitats quotidianes.

CERTIFICAT

Les persones que assisteixin al 80% del curs i que hagin seguit els 
requeriments esmentats en l’apartat d’avaluació rebran un certificat 
d’assistència i aprofitament.

ALTRA INFORMACIÓ

Gonzalo Míguez: coordinador i facilitador del programa
Format com advocat, mediador, coach i consultor organitzacional a 

l’Argentina,
Espanya, Estats Units, Holanda i Canadà. Des de fa més de 10 anys 

treballa en el
disseny d'experiències d'aprenentatge personalitzats i programes per a 

líders,
equips i organitzacions des d'una síntesi integradora de diferents 

metodologies
innovadores. Entre els clients amb els que ha col∙laborat es pot 

mencionar
Danone, Desigual, Airbus, BBVA, Intermón Oxfam o Diputació de 

Barcelona,
entre altres. En Gonzalo és membre del comitè acadèmic de l'Escola
Internacional de Coaching i professor convidat de la Universitat de 

Barcelona,
IESE i la European School of Economics.

Karina Simieli: ‐coordinadora i co‐facilitadora del programa
La seva trajectòria professional s’ha desenvolupat al voltant de Pimes i
empreses familiars, des de la facilitació del canvi i el treball de 

processos. Ha
treballat també com assessora del CFI (Consejo Federal de Inversiones)
d’Argentina en programes de desenvolupament social i tecnològic. Es
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llicenciada en ADE, Diplomada en Coaching per la URV i postgrau de 
RRHH i

màster en Responsabilitat Social Corporativa.
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