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La finalitat última d'aquest programa és fer evolucionar les 
capacitats de lideratge deis docents d'infermeria de la URV per tal 
que es generin els resultats que realment es volen crear i es 
necessiten per fer front als reptes de present i de futur. 

L'impacte del programa és triple: 

• Personal: desenvolupar les capacitats de lideratge i personals. 
• Comunitat URV: generar una cultura directiva propia avan ada i amb 

impacte. 
• Social: afavorir un canvi cultural en les formes de lideratge. 

 

OBJECTIUS 

 

Presentar les competencies i habilitats essencials d'un nou líder 
emergent capa de crear un sentit de visió compartida, generar 
confiarn;:a i aconseguir resultats sense precedents. 

• Desenvolupar en els participants una nova mirada 
respecte a les seves possibilitats, transformació i impacte 
com a líders de l'organització i de la seva propia vida. 
• Adquirir noves eines que permetin millorar la seva 
efectivitat personal, la qualitat de les seves relacions, les 
converses i entrevistes, així com obrir noves vies de 
col·laboració amb els seus equips. 

• Ajudar a la reflexió col-lectiva, permetent descobrir i 
qüestionar-se les creences, les estrategies i els 
comportaments habituals de caracter improductiu. 
• Contribuir al desenvolupament d'una cultura 
innovadora que faciliti l'aprenentatge, la motivació i la 

 
PROFI214 

Títol 
activitat 

Programa de formació en competencies de lideratge integral pera 
professiona/s d'infermeria 
 

Tipus 
d’activitat 

Curs 

Impartit 
per 

Professor Gonzalo Miguez 

Hores 32 h. De docencia i 24 h de couching 
Places  25 
Dates:  
Hora:  
Lloc:   

Dijous, 13, 20, 27 de juny i 4 de juliol 
De 9 a 18 h 
Facultat d’Infermeria (13 de juny aula 419; 20,27 de juny i 4 de 
juliol aula 314) 

  



millora contínua en l'organització. 

 

CONTINGUTS 

 
 

Modul 1 - Competencies personals: atenció plena (mindfulness), 
flu'idesa i resiliencia. 

• L'atenció plena com epicentre de la transformació. 
• El líder com heroi: l'aprenentatge, el saber i el poder. 
• El nostre punt cec i els models mentals. 
• La responsabilitat incondicional i resiliencia personal. 
• La ment integrada: connectant noves habilitats de l'hemisferi dret. 
• L'excel·lencia coma habit virtuós. 
• Llavors d'una nova manera de fer 
• Flow: alineament, focus i alt rendiment. 

Modul 2 -Competencies relacionals: comunicació autentica i efectivitat 
interpersonal 

• Comunicació multidimensional. 
• L'art de la retroalimentació positiva. 
• Confiarn;a i efectivitat interpersonal. 
• De la intel·ligencia al mestratge emocional. 
• Aikido verbal i resolució creativa de conflictes. 
• Escolta generativa i empatia ampliada. 
• Disseny de converses i espais emocionals expansius. 

Modul 3 - Competencies col·laboratives: intel-ligencia col-lectiva i co-
creació. 

• Tecnologies socials d'intel·ligencia col-lectiva. 
• Disseny caordic. 
• Prototipatge d'idees: aprenent a pensar amb les mans. 
• Ambigüitat, creativitat i innovació. 
• Presencing i innovació profunda. 
• Col·laboració creativa. 

Modul 4 - Lideratge emergent i visió integral 
• Perspectives d'un lideratge integral 
• Lideratge evolutiu i aprenentatge vertical 
• lmmunitat al canvi 
• Lideratge com influencia, procés, activitat i disseny. 

• Visió, passió i disciplina 
• Líder como generador de confianc;a i resultats 
• Proposit, direcció i sentit 

• Cultura organitzacional, transferencia e Impacte 
• Comportaments, símbols i sistemes 
• Cultura com avantatge competitiva 
• Co-creant un llegat significatiu 



 

 

METODOLOGIA  

 

 

Descripció de la metodología mitjanrant la qua/ es desenvolupara 
aquesta activitat (curs, seminari, conferencia, etc.) 
La metodologia emprada en les sessions presencials del programa 
és eminentment dialógica i comunicativa, de caire sobretot practic 
i experiencia pero també amb impartició de coneixements t eorics . 

Es propasa realitzar 3-4 sessions de coaching individual per reforc;ar 
l'aplicabilitat i integració deis coneixements, practiques i 
metodologies en reptes o situacions concretes plantejades per cada 
participant. 

 

DESTINATARIS  

 

 

Descripció de la metodología mitjanrant la qua/ es desenvolupara 
aquesta activitat (curs, seminari, conferencia, etc.) 
La metodologia emprada en les sessions presencials del programa 
és eminentment dialógica i comunicativa, de caire sobretot practic 
i experiencia pero també amb impartició de coneixements t eorics . 

Es propasa realitzar 3-4 sessions de coaching individual per reforc;ar 
l'aplicabilitat i integració deis coneixements, practiques i 
metodologies en reptes o situacions concretes plantejades per cada 
participant. 

 

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

 

 

Definir, si s'escau, quins mecanismes i/o instruments es pretenen 
per avaluar el desenvolupament de l'activitat 
L'aprofitament del programa de formació requerira la presencia a la 
majoria de les activitats grupals dirigides i la realització de les 
activitats d'auto-aprenentatge requerides. Així mateix, cada 
participant haura de portar actualitzat un diari personal sobre les 
experiencies i aprenentatges del curs. Es valorara positivament 
!'impacte deis aprenentatges en les activitats quotidianes reals. 
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