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TRANSFORMANT EQUIPS 
LIDERANT CANVIS



OBJECTIU

Aprendre a transformar els comportaments, les decisions i
les habilitats de les persones que gestionen equips de treball
per aconseguir millorar la competitivitat de l’empresa i la
motivació de les persones treballadores.

Situar aquesta transformació en un entorn com l’actual
(BANI), marcat per la inestabilitat, la incertesa al màxim
exponent, la generació d’altíssims nivells d'ansietat i la
incomprensió d'una realitat que s'escapa al nostre
enteniment i control actual.



A QUI VA DIRIGIT?

Responsables, Gerents i Propietaris d’empresa que vulguin aprofundir a
l’entorn econòmic, polític i social que vindrà i preparar l’organització per tal
d’afrontar el present i futur amb més solvència.

Persones emprenedores, professionals i directives que:
Vulguin liderar canvis.
Tinguin inquietud per millorar i/o necessitin un reciclatge.
Cerquin noves maneres de pensar, liderar i actuar en relació amb el
seu projecte/negoci.

Persones interessades en poder desenvolupar-se personal i
professionalment, i poder tenir una ascendència major i millor dins el seu
entorn immediat.



TALLERS PROPOSATS

1. Com hem d’afrontar el canvi personal i professional en un entorn BANI? «fràgil»,
«ansiós», «no lineal» i «incomprensible»

2. Efectivitat personal i professional

3. Hàbits de la gent altament efectiva

4. Autolideratge

5. La gestió emocional i la resiliència per tal “d’afrontar” el món BANI

6. Com l’orientació a l’assoliment enforteix la nostra resiliència

7. Reunions efectives



Com hem d’afrontar el canvi personal i 
professional en un entorn BANI?

OBJECTIUS

Conèixer què és el món BANI

Com ens està afectant en l’actualitat

Com ho estem afrontant?

Com afrontar-ho millor?

Reflexionar al respecte de la Gestió del Canvi (personal i professional)

Presentar els models de Gestió del Canvi

Llistar les principals habilitats individuals per tal d’afrontar el canvi amb certes garanties

Llistar les principals habilitats d’equip per tal d’afrontar el canvi amb solvència

CONTINGUTS
Què és BANI? Què significa i què implica? Característiques

Antecedents del món BANI

Com ens afecta a nivell individual i col·lectiu?

Com ens afecta a nivell personal i professional?

Competències que podem potenciar i/o reforçar per afrontar-ho amb més garanties

En un entorn BANI el canvi no és una opció

Models de Gestió del Canvi

Aprofundiment en el model de Gestió del Canvi de KOTLER

Autoavaluació d’habilitats personals per tal d’afrontar el Canvi

Autoavaluació d’habilitats col·lectives per tal d’afrontar el Canvi

DATES, HORARI, LLOC I PREU
Durada: 8 Hores presencials

Dates de realització:   20 i 27  gener 2023

Horaris:  divendres de 15 a 19 hores

Lloc de realització: Cambra de Comerç de Valls , 

c/Jacint Verdaguer, 1 43800 VALLS

Cost: 280 € + IVA/Alumne

El món BANI és un acrònim fet amb la unió de les paraules «brittle», «anxious», 

«nonlinear» i «incomprehensible». O, en català, «fràgil», «ansiós», «no lineal» i 

«incomprensible».

Aquests entorns neixen per donar resposta a situacions que no solament són 

difícils de predir i comprendre, sinó que són caòtiques, completament 

impredictibles i incomprensibles



Efectivitat personal i professional

OBJECTIUS

Donar resposta a les següents qüestions:

Què és Efectivitat? En què consisteix?

Quines parts té l’Efectivitat?

Com potenciar la nostra efectivitat (personal i professional)?

Com potenciar la nostra efectivitat (individual i col·lectiva)?

CONTINGUTS
E! = E + E

Per on començo si vull potenciar la meva efectivitat?

Arrels de l’Efectivitat

Eficàcia individual i col·lectiva

Eficiència individual i d’equip

Primeres passes a realitzar per tal de crear una Cultura Efectiva

DATES, HORARI, LLOC I PREU
Durada: 12 Hores presencials

Dates de realització:  3, 17 i 24 febrer 2023

Horaris: divendres de 15 a 19 hores

Lloc de realització: Cambra de Comerç de Valls , c/Jacint Verdaguer, 1 43800 VALLS

Cost: 420 € + IVA/Alumne



Hàbits de la gent altament efectiva

OBJECTIUS

Conèixer i/o refrescar quins són els 7 hàbits definits per Stephen Covey al seu llibre “Els 7 hàbits de la gent altament efectiva”

(1989).

Reflexionar al respecte de l’aplicabilitat actual de la proposta desenvolupada al llibre a la nostra realitat actual.

Com estem treballant la nostra efectivitat actualment?

Com potenciar la nostra efectivitat (individual i col·lectiva) en base a aquest model de gestió personal?

CONTINGUTS
Presentació dels 7 hàbits de la gent altament efectiva.

1er. PROACTIVITAT

2on. COMENÇAR AMB UN FI EN LA MENT

3er. PRIMER EL PRIMER

4t. PENSAR EN GUANYAR-GUANYAR

5è. ESCOLTAR PRIMER, I DESPRÉS SER ESCOLTAT

6è. SINERGITZAR

7è. AFILAR LA SERRA

DATES, HORARI, LLOC I PREU
Durada: 8 Hores presencials

Dates de realització:  17 i 24 març 2023

Horaris: divendres de 15 a 19 hores

Lloc de realització: Cambra de Comerç de Valls , c/Jacint Verdaguer, 1 43800 VALLS

Cost: 280 € + IVA/Alumne



Autolideratge

OBJECTIUS

Autoconèixer el nostre estil de liderar-nos

Conèixer-nos per tal de conèixer millor el nostre entorn

En base a què ens liderem?

Com liderar-nos millor per tal de liderar millor el nostre equip i entorn?

CONTINGUTS
Auto-liderar-se. Els fonaments

Avaluació DISC i MBTI. Models d’autoconeixement

Auto-liderar-se basant-se en l’auto-efectivitat

El nostre diàleg intern ens ajuda a liderar-nos millor o pitjor?

Competències que podem potenciar per liderar-nos millor

DATES, HORARI, LLOC I PREU

Durada: 12 Hores presencials

Dates de realització:  31 març (tarda) i 14 abril (matí i tarda + dinar)

Horaris: divendres de 9 a 13 i de 15 a 19 hores

Lloc de realització: Cambra de Comerç de Valls , c/Jacint Verdaguer, 1 43800 VALLS

Cost: 450 € + IVA/Alumne



La gestió emocional i la resiliència per tal 
“d’afrontar” el món BANI

OBJECTIUS

Conèixer i/o refrescar què és el món BANI. Característiques i com afrontar-lo

Presentar el model d’Intel·ligència Emocional de Daniel Goleman

Entendre i practicar les competències existents dins l’àmbit Intrapersonal

Entendre i practicar les competències existents dins l’àmbit Interpersonal

Com potenciar la Resiliència com a base fonamental per afrontar la nostra realitat actual

CONTINGUTS
En un entorn BANI el canvi no és una opció

La Gestió Emocional i Daniel Goleman. Intel·ligència Emocional (anys 80-90)

Intel·ligència Emocional INTRAPERSONAL i les seves 3 competències

Intel·ligència Emocional INTERPERSONAL i les seves 2 competències

Conèixer què és la Resiliència i la seva enorme importància dins el món BANI

DATES, HORARI, LLOC I PREU
Durada: 8 Hores presencials

Dates de realització:  12 i 19 maig 2023

Horaris: divendres de 15 a 19 hores

Lloc de realització: Cambra de Comerç de Valls , c/Jacint Verdaguer, 1 43800 VALLS

Cost: 280 € + IVA/Alumne



Com l’orientació a l’assoliment enforteix la 
nostra resiliència 

OBJECTIUS

Què és l’Orientació a Resultats?

Veritablement estic orientat/da a Resultats?

Com ho podem estar més i millor?

Quins beneficis té l’Orientació a Resultats? Quina relació té amb la Resiliència?

CONTINGUTS
Orientació a Resultats i Efectivitat Individual

Orientació a Resultats i Efectivitat d’Equip

Orientació a Resultats i Intel.ligència Emocional

Orientació a Resultats i Resiliència

DATES, HORARI, LLOC I PREU
Durada: 8 Hores presencials

Dates de realització:  9 i 16 juny 2023

Horaris: divendres de 15 a 19 hores

Lloc de realització: Cambra de Comerç de Valls , c/Jacint Verdaguer, 1 43800 VALLS

Cost: 280 € + IVA/Alumne



Reunions efectives

OBJECTIUS

Entendre l’enorme importància de les reunions en el nostre dia-a-dia

Les reunions estan suposant un Cost o una Inversió?

Com gestionar la reunionitis i les reunions virtuals?

Model de reunions efectives

Model de reunions Delegades

CONTINGUTS
Fonaments de les reunions i l’efectivitat a l’empresa

Presentar el model de reunions efectives

Presentar el model de reunions delegades

Com aplicar-ho a les nostres reunions diàries i setmanals: presencials i/o virtuals

DATES, HORARI, LLOC I PREU

Durada: 8 Hores presencials

Dates de realització:  07 i 14 juliol 2023

Horaris: divendres de 15 a 19 hores

Lloc de realització: Cambra de Comerç de Valls , c/Jacint Verdaguer, 1 43800 VALLS

Cost: 280 € + IVA/Alumne



Informació i consultes

Àrea formació: Gemma Montserrat Castellví- formacio@cambravalls.com

Director Gerent:  Carles Solé Mateu - gerencia@cambravalls.com
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