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1. Context: Que és el LAR? 
El curs "Líders d'Alt Rendiment" (LAR) és un itinerari de desenvolupament de competències dirigit a persones
que lideren, coordinen i gestionen equips en les organitzacions.

El LAR sorgeix dels anys d'experiència de l'equip de Coaching, Formació i Consultoria de Grup CIEF en el
desenvolupament d’habilitats i competències amb líders i responsables d’equips. Fruit d'aquesta experiència,
l’itinerari condensa i proposa treballar amb 6 competències considerades clau per al lideratge i la gestió
d’equips de treball.

Amb tres escenaris de desenvolupament (el coaching grupal, el coaching individual i l’e-learning) el LAR
proposa un recorregut vivencial, basat en la realitat professional de les persones participants, amb l'objectiu general
de acompanyar-los a trobar la seva millor forma de liderar els seus equips.
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2. Objectius Generals
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En acabar l’itinerari, les persones participants:

 Coneixeran i comprendran el seu perfil de preferències en l'indicador MBTI, Identificant el seu estil de
comunicació i de lideratge així com l'impacte dels mateixos en els seus interlocutors/es.

 Desenvoluparan una visió global i interdependent de la seva funció en la empresa i del rol que tenen,
juntament amb els equips que lideren, per aconseguir els objectius de negoci.

 Potenciaran el seu desenvolupament competencial en la gestió de persones a través de l'entrenament en
diferents habilitats relacionades amb la seva posició de líders.

 Aprendran i posaran en pràctica diferents eines de gestió que facilitin el desenvolupament de mètodes i
estratègies de treball que impactin amb més eficàcia i eficiència en el seu lloc de treball.

 Milloraran forma de liderar i acompanyar el desenvolupament de les persones que integren els seus
equips.



3. Conceptes Clau
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Adaptabilitat Flexibilitat Empowerment Visió Global

Confiabilitat Pensament 
Analític 

Capacitat 
Negociadora Management

Self-Management Proactivitat Engagement Responsabilitat

Orientació a 
clientela interna i 
externa

Credibilitat i 
Confiança Comunicació Productivitat

Col·laboració Disciplina 
Personal

Orientació a 
resultats

Solució de 
problemes



4. Estructura de l'Itinerari
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Punt de partida
Realització del Perfil MBTI (Myers Briggs)®

Sessió Individual: devolució de l'Informe i creació de context de l'itinerari.

Desenvolupament i Implementació de l'Itinerari

Continguts

mòduls

1. Comunicació: converses per  l'acció
2. Lideratge personal i professional
3. Interdependència: Visió sistèmica

4. Gestió de situacions adverses
5. Anàlisi i presa de decisions
6. Capacitat d’influència

 Acompanyament de l'aprenentatge i del desenvolupament de les competències de la persona amb reforç
on-line i sessions de coaching i seguiment individual amb plans d'acció.

 Seguiment i Feedback: seguiment de la posada en marxa dels plans d'acció individual.

 Sessió grupal i individual de tancament per recollir i reflexionar sobre els aprenentatges i les experiències
incorporades al llarg de el procés, tant a l'aula com en la transferència al lloc de treball.



4. Estructura de l’Itinerari
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Coaching Grupal 
Mòdul 6. 

Capacitat d'influència

Coaching Grupal
Mòdul 2. Lideratge

Coaching Grupal
Mòdul 1. Comunicació

Coaching Grupal
Mòdul 4. Gestió

de situacions adverses

Coaching Ind.
On-line

Coaching Grupal. 
Mòdul 5. Anàlisi i Presa

de decisions

Presentació 
del

procés

Coaching Grupal
Mòdul 3. Visió Sistèmica

Realització del 
qüestionari MBTI

Sessió de 
devolució

Coaching Ind.
On-line

Coaching Ind.
On-line

Coaching Ind.
On-line

Coaching Ind.
On-line

Coaching Ind.
On-line

Coaching
individual 

de tancament

Sessió grupal de 
tancament
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M1. Comunicació: Converses per a l'acció

Programa:

 Estil comunicatiu:
• Comunicadors actius vs. comunicadors reflexius
• Comunicadors de dades vs. Comunicadors de sentit
• Comunicadors objectius vs. Comunicadors de persones
• Comunicadors estructurats vs. comunicadors flexibles

 L'adaptabilitat a altres estils
 Preparar una conversa: Els Quatre Focus:

• Per què: la finalitat de la conversa
• Què: el contingut de la conversa
• Per a qui: l'interlocutor 
• Com: la forma

 Estructurar una conversa
• Creació de context
• Preguntes especials
• Obertura de possibilitats
• Tancament

Durada: 8 hores

Conceptes clau:

 Estil comunicatiu

 Adaptabilitat

 Escolta activa

 Assertivitat

 Empatia

Objectius:

 Reconèixer el propi estil comunicatiu i
l'impacte que té en el/la linterlocutor/a.

 Comprendre el propi estil i el de les altres
persones.

 Comprendre millor la forma de fer dels meus
diferents interlocutors/es.

 Augmentar la capacitat d'escolta i de
comprensió.

 Poder mantenir converses més eficients amb
les persones de l'entorn.



10

M2. Lideratge Personal i Professional

Programa:

 Definició del propi estil de lideratge
• Valors: allò que orienta les meves decisions i 

accions
• Capacitats: allò que contribueix als meus resultats 

i sosté la meva competència
• Millores: la consciència i la inquietud per 

l'aprenentatge constant
 Liderar un equip: Els dos Eixos

• Guiar
• Tenir cura

 Coneixement de l'equip
• Les seves capacitats: la seva contribució
• Què més necessito que facin
• Què necessiten de mi i de l'Organització

 Feedback: Una eina de desenvolupament
 Les converses de Feedback

Durada: 8 hores

Conceptes clau:

 lideratge personal
 autoconeixement
 lideratge 

professional 
 empowerment
 Guiar l'equip
 Cuidar l'equip
 Feedback

Objectius:

 Entendre el lideratge com un factor lligat a la
dinàmica i als resultats del seu equip.

 Reconèixer el seu estil de lideratge i el seu
impacte en l'equip.

 Identificar i incorporar conductes que enforteixin i
completen la seva capacitat de lideratge.

 Poder preparar i mantenir converses de
desenvolupament amb les persones que integren
el seu equip.

 Aprendre a crear condicions que afavoreixin el
desenvolupament de les persones que integren
l'equip com a professionals.
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M3. Interdependència: Visió Sistèmica

Programa:

 L'organització com un sistema
• Els seus Valors
• Els seus Capacitats
• Les seves necessitats de millora

 Model TORI
• La transformació d'un grup en un equip

• Confiança (clima)
• Obertura (comunicació)
• Realització (resolució de problemes)
• Interdependència (influència)

 Mapa d'impactes
• Les relacions en l'organització i com afecten el 

sistema
 Creació d'acords

• Acords que sostenen les relacions professionals
• Revisar i Crear

Durada: 8 hores

Conceptes clau:

 Sistema i visió 
global

 Interdependència
 Col·laboració
 Flexibilitat
 Impacte
 Orientació a 

resultats
 Relació 

professional
 Capacitat per 

acordar

Objectius:

 Desenvolupar una visió sistèmica de la
companyia.

 Adquirir eines per augmentar el compromís dels
membres de l'equip.

 Identificar i dissenyar accions de cohesió i
creixement de l'equip.

 Identificar de quina manera les seves accions i les
de l'equip impacten en la resta de la companyia.

 Desenvolupar la capacitat per establir acords
professionals sòlids.
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M4. Gestió de Situacions Adverses

Programa:

 Adversitat i Conflicte
• La nostra mirada sobre la situació: la part 

subjectiva.
• Tres actituds davant el conflicte: Resistir, Resignar i 

D'acord.
 Preferències MBTI: el seu impacte

• Extraversió (Reactivitat)
• Introversió (Paràlisi)
• Sensació (Dades)
• Intuïció (Interpretacions)

 Mòduls de Conflicte de Thomas Kilmann
• Competir
• Col·laborar
• Participar
• Evadir
• Acomodar

Durada: 8 hores

Conceptes clau:

 Adversitat

 Conflicte

 Actitud

 Escolta activa

 Interpretació

Objectius:

 Identificar el canvi i l'oportunitat en situacions
d'adversitat.

 Identificar les actituds davant d'un conflicte i
l'impacte en la seva resolució.

 Enfortir la capacitat per sostenir l'energia en
situacions d'adversitat.

 Identificar estils efectius de resolució a partir de la
situació que es presenta.

 Aprendre a obtenir beneficis a partir d'un
desacord minimitzant el seu impacte.
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M5. Anàlisi i Presa de Decisions

Programa:

 Comprendre la situació: els Quatre Focus
 Validar l'estat

• Emoció i Reacció
• Les Quatre Disposicions 

 Preferències MBTI: el seu impacte en el procés
• Concret (S) / Abstracte (N)
• Orientat a Resultats (T) / Orientat a les Persones (F)

 Factors a considerar:
• Qualitat
• Acceptació

 Decisions en equip: una proposta de treball

Durada: 8 hores

Conceptes clau:

 Pensament analític

 Estat emocional

 Objectivitat

 Meta

 Comprometre

Objectius:

 Prendre decisions adequades que facilitin una
orientació productiva.

 Desplegar una visió global per a l'anàlisi de les
situacions.

 Considerar la part emocional en qualsevol
procés d'anàlisi i presa de decisions.

 Establir perspectiva i analitzar adequadament
les situacions a resoldre.

 Adquirir una metodologia pràctica que faciliti la
presa de decisions conjunta en els seus
equips de treball.
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M6. Capacitat d'Influència

Programa:

 Els cinc Estils d'influència:
• Assertiu
• Racional
• Negociador
• Inspirador
• Relacional-Connector

 Correspondències Estils d'influència / MBTI
 L'impacte d'un estil. analitzar:

• Quines són les circumstàncies?
• Quin és l'estat d'ànim?

 Pràctica: Un discurs impactant

Durada: 8 hores

Conceptes clau:

 Influència
 Confiança
 Credibilitat
 Capacitat per 

inspirar
 Lideratge personal
 Estat d'ànim
 Capacitat 

discursiva

Objectius:

 Comprendre el significat d’influir en les altres
persones.

 Identificar el propi estil d'influència i conèixer
altres formes de fer-ho.

 Reconèixer quin estil necessito enfortir.
 Entendre la confiança i la credibilitat com a factors

clau per influir.
 Analitzar i identificar l'estil d'influència que

necessita l'equip en cada moment.



Amb el objectius de tenir cura del procés d'aprenentatge, es realitza
aquesta sessió de tancament grupal, els objectius són:

 Fer una revisió del recorregut de l' itinerari a nivell de nous
aprenentatges i experiències viscudes.

 Compartir accions concretes que cada persona ja està aplicant en la
seva realitat professional i aquelles accions que començaran a
implementar dins del seu equip.

 Crear nous acords i/o revisar els acords que ja tenen a nivell
interdepartamental com a líders d'equips i els que tenen amb els
membres dels seus equips.

 Celebrar els èxits aconseguits.

Sessió de tancament de l'Itinerari

Durada 4 hores



5. Metodologia
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Amb la finalitat de garantir la consecució de objectius i augmentar nivell de compromís tant de l'empresa com de la persona participant el
procés s'inicia amb una conversa amb la Direcció de Recursos Humans per conèixer els objectius concrets de l'Organització més enllà
dels que pugui tenir la persona participant. Així mateix, el procés finalitza amb una altra conversa per donar feedback dels avenços i les
fites aconseguides, sempre dins el marc de la confidencialitat de l'assistent.

Els tres escenaris de desenvolupament de cada mòdul són:

1. Coaching Grupal: Sessions de grup en format taller que creen un context que facilita adquirir coneixements i comprometre a les
persones en el seu aprenentatge. Busquem que els coneixements adquirits i els canvis individuals siguin conscients i reals per crear
impacte en el sistema de l'Organització on la persona fa la seva tasca.

2. Coaching Individual: Sessions individuals on la persona manté converses amb un/a coach que acompanya el procés de canvi que
desitja emprendre. La base d'aquestes converses és el Pla d'Acció personal que reflecteix les accions i els compromisos que la
persona adquireix com a oportunitats de millora.

3. On-Line: reforç e-learning que dóna l'oportunitat d'assegurar que l'aprenentatge es manté en el temps.

Aquest plantejament permet:
 Treballar de forma eminentment pràctica.
 Plantejar conceptes, eines i dinàmiques que impactin en la realitat quotidiana.
 La participació activa.
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Beneficis a l'utilitzar el MBTI® (Myers Briggs Type Indicator®)

Com a instrument complementari de
l'itinerari, es farà servir el Indicador de
Personalitat MBTI® (Myers Briggs).
Previ a l'inici, les persones realitzaran
un qüestionari a partir del qual
obtindran el seu perfil de preferències
de personalitat. Aquest perfil i la
informació sobre el seu contingut
seran una eina de treball transversal
tant de les sessions grupals com de
les individuals.

Ajuda a les persones a:
 Aprofundir en l'autoconeixement.

 Millorar la forma de comunicar-se i relacionar-se.

 Millorar la auto comprensió i estimular l'empatia.

 Desenvolupar la intel·ligència emocional.

 Reduir i gestionar l'estrès.

 Descobrir noves formes d'interacció de manera efectiva.

 Millorar la presa de decisions.

 Desenvolupar les habilitats de gestió i lideratge.

Ajuda als equips de treball a:

 Treballar i col·laborar de manera eficaç.

 Gestionar i resoldre els conflictes.

 Millorar el clima organitzacional.

 Disminuir la resistència al canvi.

 Encoratjar els membres de l'equip per entendre i apreciar els diferents punts de 
vista.

 Conèixer l'impacte i la contribució de cada integrant en la dinàmica de l'equip.

 Crear estratègies de comunicació i feedback efectives.

 Cohesionar l'equip, coneixent les seves àrees 
d'oportunitat i les seves fortaleses.

 Descobrir com 
funciona l'estil de 
l'equip amb la 
clientela. 



6. Perfil de l'Equip de Formació i Consultoria
L’equip de coaching, consultoria i formació ha estat seleccionat tenint en compte la seva qualitat pedagògica, dinamitzadora, docent i
humana. Els professionals de Grup CIEF compten amb llicenciatura en diferents àmbits associats a empresa i amb formació en
diferents disciplines que aporten, en conjunt, una mirada multidisciplinària realment enriquidora per a les persones que participen en
l'itinerari de desenvolupament competències. l’equip té la capacitat d'impulsar un alt nivell de motivació i implicació a partir de la seva:

 Formació acadèmica: capacitat d'utilitzar i adaptar els seus coneixements acadèmics a la formació.

 Experiència professional: capacitat per comprendre l'evolució i la maduresa de les persones, poder detectar les seves necessitats
de formació i avaluar l'aprenentatge.

 Capacitat pedagògica: habilitat en la transmissió de coneixements i en escollir la metodologia de formació més idònia.

Perfil professional:

 Àmplia experiència en l'entorn organitzacional.

 Coaches professionals amb Certificació.

 Excel·lents professionals amb gran capacitat de comunicació i experiència en la dinamització de grups.

 Comportament ètic en les seves intervencions.

 Amb Certificació en MBTI®, PMI, insights Discovery®, Disc Assessment® i/o Lego® Serious Play®.
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6. Perfil de l'Equip de Formació i Consultoria
JAVIER BLANC
Consultor Sènior en Desenvolupament Organitzacional
Certificat en MBTI®Assessment

Compta amb més de 20 anys com a professional en l'àmbit de la
formació i els Recursos Humans. Actualment la seva activitat
com a consultor es focalitza en acompanyar en la pràctica,
l'aprenentatge i la millora d'habilitats a diferents col·lectius i
persones en el context organitzacional. Així mateix, assessora i
guia projectes i programes de desenvolupament del talent a les
Organitzacions.

La metodologia de Javier es basa en la creació d'espais
personals i col·lectius que permeten i faciliten prendre
perspectiva, reflexionar i revisar. Per a Javier, fomentar i
promoure aquestes situacions estableix unes millors condicions
per al desenvolupament de les persones i el seu impacte en els
sistemes en què desenvolupen la seva activitat.

A més, Javier pertany a l'equip de consultors/es titulars de
l’Escola de Desenvolupament de Grup CIEF, la seva tasca és
desenvolupar competències en líders d'empresa i organitzacions,
des d'una visió sistèmica de l'equip i l'Organització mateixa.

YOLANDA VIDAL
Coach - Formadora - instructoraTRE
Especialitzada en el desenvolupament d'habilitats
socials i experta en gestió de l'estrès.

Especialitzada en el desenvolupament d'habilitats socials i
experta en teràpies corporals per a la gestió de la tensió i l'estrès.
Màster en Coaching Transformacional, Mentor-Coach per l’Institut
Gestalt, instructora de TRE (tècnica de reducció profunda de
l'estrès). Formació internacional en Constel·lacions Familiars
Sistèmiques, Bioenergètica, Risoteràpia, Meditació i Grau en
Psicologia Social.

Yolanda és scoach i formadora en entorns organitzacionals des
de l'any 2003 i ha facilitat projectes i formacions en l'àrea de
coaching realitzant cursos de lideratge personal, lideratge
d'equips, habilitats de comunicació interpersonal, eines de
coaching, excel·lència en la relació amb la clientela, proactivitat i
motivació, gestió de situacions adverses, eines de automotivació
per a persones en situació d'atur, competències per a la
formació, entre d'altres. A més, Yolanda pertany a l'equip de
consultors/es de l’Escola de Desenvolupament de Grup CIEF, la
seva tasca és desenvolupar les competències dels líders de les
empreses i les organitzacions, des d'una visió sistèmica de
l'equip i l'Organització mateixa.



6. Perfil de l'Equip de Formació i Consultoria
GERARD ISERN
Consultor Sènior
Màster en Desenvolupament Directiu i Màster Engiplant

Llicenciat en Enginyeria Industrial i Màster en production Engineering and organisation &
Industrial Management, compta, a més, amb un Màster en Desenvolupament Directiu,
Intel·ligència Emocional i Coaching.

Gerard té una àmplia experiència en el món de la consultoria i el desenvolupament de
competències professionals. És fundador de FOCUS365 i Director de SMI & LMI a
Tarragona on es dedica a la creació d'activitats per al desenvolupament personal i
professional de les persones i les Organitzacions, basant-se en 3 vies de creixement:
Construcció d'equips d'alt rendiment, desenvolupament i reforç d'habilitats directives
(productivitat personal, compliment d'objectius i lideratge) i Coaching. En Gerard també
pertany a l'equip de consultors/es de l’Escola de Desenvolupament de Grup CIEF, la
seva tasca és desenvolupar les competències dels líders de les empreses i les
organitzacions, des d'una visió sistèmica de l'equip i l'Organització mateixa.

A més, en la seva trajectòria professional Gerard ha exercit funcions i responsabilitats
gerencials i directives en els sectors ferroviaris, metal·lúrgics, de distribució i automoció.
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